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Kommunstyrelsens sammanträde torsdag 2021-03-04 kl 08:00 äger rum som ett 
distansmöte i Teams. Ordförande leder mötet från Åsunden, Stadshuset. 
 
 
 
 
 
 
Roland Karlsson 
Ordförand
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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende 

Ärenden på det slutna sammanträdet 
Kommunstyrelsens beslutsärenden 

Dnr 

1. Val av justerare, i tur att justera Niclas Sunding (SD) den 9 mars  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Valärende 

Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige 
 

6. Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 2021/54 
7. Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 2017/418 
8. Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
2021/5 

9. Svar på motion angående det kommunala aktivitetsstödet 
Kommunstyrelsens beslutsärenden 

2020/173 

10. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-03-04 2020/72 
11. Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder 2021/37 
12. Informationshanteringsplan 2021/24 
13. Ombudgetering av investeringsanslag 2020 till 2021 2021/41 
14. Kommunalteknisk utjämning 2021/66 
15. Överenskommelse samverkan för barn och ungas hälsa 2021/50 
16. Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2021 
2020/679 

17. Planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn 2019/701 
18. Ansökan om investeringsmedel till projektering gruppbostad Nillas Väg 2020/671 
19. Ansökan om investeringsmedel till solavskärmning Dalums skola 2020/678 
20. Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala 

fritidsanläggningar 
2021/28 

21. Svar på medborgarförslag om DiscGolf bana 2020/523 
22. Svar på medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans skogar 2020/563 
23. Svar på medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 2020/562 
24. Svar på medborgarförslag om discgolfbana på Lassalyckan 2020/409 
25. Svar på medborgarförslag om att administrativ handläggningstid för 

hushåll med enskilt avlopp bekostas av kommunen 
2020/574 

26. Svar på medborgarförslag om att bygga en basketplan i tätorten 2020/418 
27. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-03-04 2020/611 

 
Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
-  Hållbarhetsklivet – den gemensamma strategin för besöksnäringen i Västsverige 
Fredrik Lindén och Marie Linde Turistrådet Västsverige 
 
-  Förslag till samverkansstrategi för besöksnäringen i Sjuhärad Eva-Lotta Pettersson 
Boråsregionen, Camilla Palm och Helena Haglund NUAB  
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Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, digitalt via Teams  
Sektor välfärd 
-  Information om Lex Sara, Lex Maria och Lex Maja  
 
 
 
Sektor lärande 
- NYA – skolverket, uppföljning 
- Digitala verktyg  
 
 
Samhällsutveckling, digitalt via Teams  
Sektor service 
- Information om förvaltningens arbete med RPA och e-tjänster 
- Information om Lassalyckan; kommunens samarbete med Snösäkert 
 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Budgetuppdrag 2020 – funktionshindersäkra Ulricehamns city  
- Detaljplanerna Fiskebacken och Brunnsbo 
 
 
Kl. 13.00 – Ärendeföredragning (utan debatt), partigruppmöten, politisk 
diskussion och beslut 
 

 

 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information
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§  
 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 
Dnr 2021/54 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-28 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-01-28 

 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 
SoL och LSS 
Diarienummer 2021/54, löpnummer 300/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
För det fjärde kvartalet 2020, det vill säga beslut som fattades under perioden 2020-07-01 – 
2020-09-30 har 7 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 2 av dessa 
avser LSS boende för vuxna. Båda har erbjudits boende men överväger fortfarande beslutet. 1 
beslut rör särskilt boende för äldre enligt SoL där personen har fått erbjudande men har 
tackat nej. 2 beslut avser hemtjänst enligt SoL, där den ena personen har tackat nej på grund 
av covid-19. Den andra personen har fått delvis avslag och ärendet har skickats vidare till 
förvaltningsrätten. 1 beslut avser ledsagning enligt SoL där personen har fått delvis avslag på 
insatsen och ärendet har skickats vidare till förvaltningsrätten. 1 beslut rör korttid/växelvård 
där personen har tackat nej på grund av covid-19. 
 
 
 21 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 5 av dessa besluten avser bostad 
för vuxna enligt LSS, där 4 av de har fått erbjudande, 2 har tackat nej, 2 överväger 
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fortfarande beslutet och 1 har en annan institutionsplacering för tillfället. 8 beslut om särskilt 
boende för äldre enligt SoL har återrapporterats. Samtliga har fått erbjudande, 6 personer 
har tackat nej, 1 vill avvakta och 1 har tackat ja där man inväntar verkställighet. 5 beslut om 
kontaktperson, 4 enligt LSS och 1 enligt SoL. 3 personer vill avvakta och 2 personer finns det 
inga lämpliga kontaktpersoner till. 2 beslut avser korttidsvistelse enligt LSS, där 1 person 
tackat nej och 1 person har fått insatsen verkställd till 50% i väntan på att hitta en lämplig 
utförare.  
 
 
1 beslut har verkställts efter tre månader. Beslutet avser kontaktperson enligt LSS, orsaken 
till att beslutet verkställdes efter tre månader var att det var svårt att hitta en lämplig 
utförare.  
 
3 beslut blivit avslutade av annan anledning än verkställande. Där besluten 2 gällde 
Kontaktperson enligt SoL och 1 avser hemtjänst enligt SoL. Samtliga beslut har personen 
avslutad insatsen på egen begäran.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2020-07-01 – 2020-09-30 har 1388 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 36 
Funktionsnedsättning  SoL 24 
Individ- och familjeomsorg SoL 922 
Äldreomsorg SoL 406 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 4, 2020 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Boende för 
vuxna 

FN/LSS 200910  Överväger 
erbjudandet 
 

M 2002 

Boende för 
vuxna  

FN/SoL 200924  Överväger 
erbjudandet 
 

M 2002 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200925  Personen har 
erbjudits boende 
201124 och tackat 
nej 
 

K 1930 

Hemtjänst ÄO/SoL 200922  Personen har 
erbjudits insatsen 
2020-10-29 och 
tackat nej på 
grund av covid-19 
 

K 1936 

Ledsagning ÄO/SoL 200812  Personen har fått 
del avslag på 
insatsen.  
 

K 1992 

Hemtjänst ÄO/SOL 200812  Personen har fått 
del avslag på 
insatsen 
 

K 1992 

Korttidvistels
e/växelvård 

ÄO/SOL 200708  Tackat nej till 
erbjudandet på 
grund av covid-19 

K 1931 
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Sektor välfärd

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Boende för 
vuxna 

FN/LSS 200115  Fått erbjudande 
201222 men har 
tackat nej. 
 

M 1998 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Saknas ledig 
bostad. Har blivit 
erbjuden boende i 
annan kommun 
men tackat nej. 
Har särskilt 
boende enligt SoL 
sedan 180930 i 
väntan på bostad 
 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Personen har 
blivit erbjuden 
boende 201016 
Överväger 
beslutet. 
 

M 1989 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190611  Erbjuden boende 
201218, överväger 
fortfarande 
erbjudandet 
 

M 1999 

Boende för 
vuxna 
 

FN/LSS 181105  Tidigare felaktigt 
rapporterats som 
beslut enligt LSS. 
Saknas ledig 
plats, Personen 
har en annan 
placering enligt 
SoL i väntan på 
bostad 
 

K 1995 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 190312  Fått erbjudande 
200106, 200428 
och 200723, 
tackat nej. 
 

K 1936 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 180530  Fått erbjudande 
180827, 190903, 
200120 och 

K 1928 
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Sektor välfärd

200803, tackat 
nej 
 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 190319  Fick erbjudande 
19118, 200418 
och 200928, 
tackade nej 
 

M 1941 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 190705  Fått erbjudande 
190802 och 
191021. Vill ej ta 
emot insatsen 
 

K 1961 

Kontaktper
son 

FN/LSS 190801  Personen önskar 
ingen ny kontakt 
person i nuläget 
 

K 1963 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200217  Fick erbjudande 
200220, ville 
avvakta 
 

M 1940 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200110  Fått erbjudande 
200506. Tackade 
ja, inväntar 
verkställandet. 
 

M 1953 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 200121  Fått erbjudande 
201022, tackat nej 
 

M 1967 

Kontaktper
son 

FN/LSS 200630  Saknar lämplig 
uppdragsgivare 

K 1968 

Kontaktper
son 

FN/LSS 200608  Avvaktar med 
kontaktperson på 
grund av att få 
igång andra 
insatser först. 

K 2002 

Korttidsvistel
se 

FN/LSS 200501  Uppdraget 
verkställs i 
omfattningen av ca 
50% och arbete 
pågår med att hitta 
lämplig ersättare 
som kan ta sig an 
uppdraget enligt 

M 2008 
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Sektor välfärd

dess beslutade 
omfattning. 

Korttidsvistel
se  

FN/LSS 200618  Individen är 
erbjuden. 
Föräldrarna har 
tackat nej i väntan 
på beslut av annan 
sökt insats 

M 2009 

Kontaktpers
on 

FN/LSS 200618  Vårdnadshavare vill 
avvakta med 
insatsen 

M 2009 

Kontaktpers
on 

FN/SOL 200525  Har ej funnits 
lämplig 
kontaktperson. 
Men nu finns det 
en. Väntar på 
startdatum 

M 1997 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 200625  Fått erbjudande 
200722, tackat nej 

K 1935 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 200604  Fått erbjudande 
200804, tackade 
nej. Inte fått mer 
erbjudande, känner 
sig bättre vill vara 
kvar hemma 

K 1928 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Kontaktper
son 

FN/SOL 200427  201001 Har inte 
funnits en 
lämplig 
uppdragsg
ivare 
 

K 1960 

 

Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Kontaktper
son 

FN/SOL 190222  200831 Personen 
ville 
avsluta 
insatsen 
 

K 1983 

Kontaktper
son 

FN/SOL 200324  210114 Personen 
ville inte 
ha 
insatsen  
 

K  1992 

Hemtjänst 
 

ÄO/SoL 200507  200828 Personen 
återtog sin 
ansökan 
 

M 1965 
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Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 

Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från tf. kommunchef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget för inriktningsbeslut för kommunens högstadieskolor överlämnas för vidare 
politisk hantering.  
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-03 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut 7-9-skolor i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2017/418, löpnummer 335/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget för inriktningsbeslut för kommunens högstadieskolor överlämnas för vidare 
politisk hantering.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att 
utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra 
delutredningar delvis beroende av varandra för beslut. Vissa delar har färdigställts och 
kommunfullmäktige har den 19 december 2019 beslutat om inriktning för ny F-6 skola i 
centralorten. I andra delar pågår utredningen fortfarande bland annat genom beredning i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp.   
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 



  2017/418, 335/2021 2(2) 

 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

 Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

 Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
 Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
 Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
 Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Tf Kommunchef  
 
 
 

Lena Brännmar   
Tf kommunchef  
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§  
 

Budget och verksamhetsplan år 2021 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/5 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-05 från tf. kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
3 Budget och verksamhetsplan 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-05 

Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan år 
2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2021/5, löpnummer 418/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
 
Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande 
ca 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett 
underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 
mnkr, det finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget 
kapital innebär att ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets 
verksamhet i stort.  
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
2 Budget och verksamhetsplan 2021 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
 
 

Lena Brännmar  
Tf. kommunchef   
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Budget och verksamhetsplan 2021 
Diarienummer: 2020/SKF0191 
 
Beslut 
Direktionen antar för egen del Budget och verksamhetsplan för 2021 efter justering av mätetalet 
gällande enkäter till 85 % och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande 
 
Direktionen antar beslutad Plan och budget för Närvårdssamverkan efter komplettering av Styrgrupp 
Närvård 
 
Sammanfattning 
Förbundets samlade budget för 2021 visar en omsättning om drygt 86 mnkr. Ökningen jämfört med 
2020 härrör till statliga medel inom välfärdsområdet motsvarande 5 mnkr. 
 

  
2021 

 
2020 

 

INTÄKTER  86 329 005 80 193 252 
KOSTNADER    
Personal  30 005 664 27 897 206 
Övriga kostnader  9 007 062 9 182 716 
Tjänster  47 316 278 43 083 890 
SUMMA KOSTNADER  86 329 005 80 163 812 
RESULTAT  0 29 440 

 
Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande  
ca 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett underskott vid 
årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 mnkr, det finansiella 
målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget kapital innebär att ett 
eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då 
kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga. 
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget och verksamhetsplan 2021 
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1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

1.1 Organisation och verksamhetsidé 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser Boråsregionen representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för 
VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt 
ägarrepresentanter till delägda bolag. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

1.2 Verksamhetsområden 

Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och 
delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i två områden kopplat till de 
politiska beredningarna. 
 
I ansvarsområdet Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, 
kollektivtrafik, tillväxt, kultur, digitalisering, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och 
familjeomsorg. Inom området kompetens ingår alla skolformer, men inriktningen är gymnasie- och vuxenutbildning 
som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom 
verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå. 

1.3 Delägarskap 

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolaget Gryning Vård AB; ett gemensamt bolag för de offentliga sociala 
institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den 
gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exklusive Göteborgsregionen. Till detta finns även 
VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland, som på regional nivå ska 
företräda och samordna kommunernas intressen.  
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2 Budget och finansiering 

2.1 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande och riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 

- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

2.1.1 Finansiella mål 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2021 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

2.2 Förbundets samlade verksamhet 

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med 
Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, 
Navet science center och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av 
medlemskommunerna. Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen.  
 

  
2021 

 
2020 

 

INTÄKTER  86 329 005 80 193 252 

KOSTNADER    

Personal  30 005 664 27 897 206 

Övriga kostnader  9 007 062 9 182 716 

Tjänster  47 316 278 43 083 890 

SUMMA KOSTNADER  86 329 005 80 163 812 

RESULTAT  0 29 440 

 
Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande ca 1,5 mnkr. Detta till 
följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk 
att förbundet kommer att uppvisa ett underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 
2021 är knappt 10 mnkr, det finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget 
kapital innebär att ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då 
kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga.  
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2.3 Förbundskansli 

Medlemsavgiften för 2021 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och  
37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.  
 

  
2021 

2020 
Inkl admin, välfärd & kompetens 

INTÄKTER   4 536 209 13 636 070 

KOSTNADER    

Personal  3 285 526 10 802 023 

Övriga kostnader  92 715 1 516 393 

Tjänster  1 157 968 1 317 654 

SUMMA KOSTNADER  4 536 209 13 636 070 

RESULTAT  0 0 

 

2.4 Administration 

Administrationens intäkter består av del av medlemsavgiften samt projektmedel. Den faktiska omsättningen är 
högre, men justeras genom den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader. 
 

  2021 

INTÄKTER   2 719 655 

KOSTNADER  

Personal  1 116 345 

Övriga kostnader  207 357 

Tjänster  1 395 953 

SUMMA KOSTNADER  2 719 655 

RESULTAT  0 

 

2.5 Välfärd och kompetens 

Intäkterna består dels av medlemsavgift, dels projektmedel inom välfärd och kompetens. 
 

  2021 

INTÄKTER   6 600 411 

KOSTNADER  

Personal  4 857 760 

Övriga kostnader  301 859 

Tjänster  1 440 792 

SUMMA KOSTNADER  6 600 411 

RESULTAT  0 
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2.6 Utvecklingsmedel och projekt 

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr 
och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra 
externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 25 000 tkr. 
 

  2021 2020 

INTÄKTER   43 506 005 38 715 156 

KOSTNADER   

Personal  3 538 856  

Övriga kostnader  210 573  

Tjänster  39 710 396  

SUMMA KOSTNADER  43 506 005 38 715 156 

RESULTAT  0 0 

 

2.7 Business Region Borås 

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 
600 tkr från 2020 för icke utförda aktiviteter. 
  

  2021 2020 

INTÄKTER   1 958 436 1 352 190 

KOSTNADER   

Personal  766 400 521 245 

Övriga kostnader  307 857 322 452 

Tjänster  884 178 508 493 

SUMMA KOSTNADER  1 958 436 1 352 190 

RESULTAT  0 0 

 

2.8 Dataskyddsombud 

Medverkande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Medverkar gör också flera av kommunernas majoritetsägda bolag, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och 
Sjuhärads Samordningsförbund. Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande 
kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.  
 

  2021 2020 

INTÄKTER   2 446 957 2 409 312 

KOSTNADER   

Personal  1 843 836 1 730 963 

Övriga kostnader  145 715 144 408 

Tjänster  457 406 533 941 

SUMMA KOSTNADER  2 446 957 2 409 312 

RESULTAT  0 0 
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2.9 Medarbetarcentrum 

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut 
upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga.  
 

  2021 2020 

INTÄKTER   2 888 944 2 900 000 

KOSTNADER   

Personal  2 483 633 2 394 705 

Övriga kostnader  128 572 144 462 

Tjänster   276 738 360 833 

SUMMA KOSTNADER  2 888 944 2 900 000 

RESULTAT  0 0 

 

2.10 Navet science center 

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. 
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma 
att sökas för att finansiera projekt. 
 

  2021 2020 

INTÄKTER   18 581 160 18 899 830 

KOSTNADER   

Personal  10 329 462 10 803 679 

Övriga kostnader  7 496 698 6 914 093 

Tjänster  755 000 1 152 618 

SUMMA KOSTNADER  18 581 160 18 870 390 

RESULTAT  0 29 440 

 

2.11 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.   
 
Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader 
fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas 
för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 800 tkr från 2020.   
 

  2021 2020 

INTÄKTER   3 091 229 2 280 694 

KOSTNADER   

Personal  1 737 666 1 644 591 

Övriga kostnader  115 715 140 908 

Tjänster  1 237 848 495 195 

SUMMA KOSTNADER  3 091 229 2 280 694 

RESULTAT  0 0 

 
  



Budget och verksamhetsplan 
Datum: 2020-12-04 

Sida 9 (18) 

 
 

3 Mål och styrande dokument 

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  
 
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands 
gemensamma vision om Det goda livet.  
 
Då den regionala utvecklingsstrategin för kommande programperiod ännu inte är beslutad, blir 2021 ett 
övergångsår. En ny delregional utvecklingsstrategi med fokusområden kommer att tas fram under året. Inom 
kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning. 

3.1 Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv 

Inom ramen för arbetet med Framtidsbild Boråsregionen har kommunerna lyft fram tre prioriterade områden de 
anser lämpar sig väl för samverkan; digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Fokus kommer även att 
ligga på de fyra kraftsamlingarna i den kommande regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 där förslaget är 
fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering och cirkulera affärsmodeller och hur vår delregion ska arbeta med 
dessa.  

3.2 Fokusområden 

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

3.3 Mål 2021 

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt 
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.  

3.3.1 Utvecklingsmedel 

Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel sker utifrån 
en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. 
Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan 
sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av 
de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–
2030, BRUS, antagen  
Arrangera temadag med 
utvecklingsprojekt  

Delregionala 
utvecklingsmedel  
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3.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 
(godkänd) i Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning inom områdena 
Upphandling, Kommunens service, 
Tjänstemännens attityder, Politikernas 
attityder, Sammanfattande omdöme 

Näringsliv/BRB 

Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst en skarp förfrågan per år som 
leder till 1-2 internationella 
företagsetableringar på fem års sikt 

Näringsliv/BRB 

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjnings-
arbete antaget  

Kompetens 

Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 

 

3.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Verksamhet 
Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

85 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida kunskap 

Välfärd 

Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

 

3.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam strukturbild ska vara 
vägledande för Boråsregionens utveckling  

Beslutad strukturbild Samhällsplanering 

Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Digitalisering 

Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Samtliga 
verksamheter 

 

3.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 

Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 
Fossilfri 
Boråsregion 

Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Regional avfallsplan antagen i samtliga 
kommuner 

Regional 
avfallsplan 
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3.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier samt två samverkansprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den 
delregionala kulturplanen 

Kultur 

Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

 

3.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur  

Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur och 
kollektivtrafik 

 

3.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 
85 % av kommunerna är nöjda med det 
stöd de fått i framtagande av lokal plan 
för suicidprevention 

Välfärd 

Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 
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4 Dataskyddsombud 

4.1 Uppdrag och syfte 

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; 
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. Under 2021 är ambitionen att öka det proaktiva arbetet. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

4.2 Mål 2021 

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten 
 

Mål Mätetal 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret verktyg som 

skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~75) ska under året ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~16) ska under året ha 
genomfört minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör 

den personliga integriteten 
• Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i 

det interna arbetet med kulturfrågor som rör 
den personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) 
och mer komplexa (20) frågor och utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (10) 
för att informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) 
samt publicera ca 4 nyhetsbrev 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp 

vid personuppgiftsincidenter 
• Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen 

för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och 
bekräftade personuppgiftsincidenter (20) 

• DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten 
som önskar hjälp med ärenden, information med mera. 
Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande ses som en 

självklar partner när det gäller 
dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta 
nätverk (6) och utbildningar (4) 

Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll till de 

kommunala verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av gångna periodens 
verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och 
skapa relevant verksamhetsplan och budget 
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5 Medarbetarcentrum 

5.1 Uppdrag och syfte 

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 

inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

5.2 Mål 2021 

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. 
 

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ökat användande  
 

• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 
tjänster utifrån kommunernas behov 
 
 
 

• Bidra till personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
 
 

• Bidra till att nödvändig kunskap och 
kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna genom 
ledarskapsprogrammet 

 
• Genom grupputvecklingsinsatser vara 

ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i 
arbetet med organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa 
hos medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Tre nyhetsbrev 
• Uppdaterad broschyr 

 
• Årlig dialogträff med kommunernas ledningsgrupper 
• Årlig dialogträff med HR-avdelningen på respektive 

förvaltning och kommun 
• Fyra styrgruppsmöten 

 
• Ha full tillgänglighet att utföra basverksamheten med 

reflekterande samtal och jobbmatchning alla arbetsdagar 
• 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med det reflekterande 

samtalet 
 

• 90 % av deltagarna på ledarskapsprogrammet ska ange att 
de rekommenderar utbildningen till annan 

 
 

 
• Vid kortare uppdrag: 90 % av cheferna ska vara nöjda med 

insatsen 
• Vid längre uppdrag: Gruppens prestation ska ha ökat med 

minst 10 %  
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6 Navet science center  

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

6.2 Mål 2021 

Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun. Navet följer 

förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på 
Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, 
organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen. 
 

6.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal 
Stimulera ökat entreprenörskap 
genom att verka för att 
använda och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser  
• Ungdomsaktivitet på sommaren med minst 20 ungdomar 
• Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 

för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 
elever 

• Upparbeta minst fyra nya företagskontakter 

 

6.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal 
Navet bidrar till ökad 
måluppfyllelse i ämnena 
naturvetenskap, teknik och 
matematik 
 
 

• Möten med utvecklingsansvariga i avtalskommunerna 
• Analys av måluppfyllelsen i avtalskommunerna 
• Analys, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, 

minst två seminarier med personalen 
• Utveckling av filial-idén tillsammans med Svenljunga kommun 
• En ny utställning för de allra yngsta med Tunda som huvudperson 
• Minst 15 000 elever på Navet-teman 
• Minst 500 elever på teman i matematik 
• Minst 500 elever i teman om programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala 

målen 
• Minst två nya teman tas fram under året 
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 
• Minst 500 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärarutbildningsdagar i skolutveckling 
• Totalt minst 2000 lärarutbildningsdagar 

Verka för att fler unga fullföljer 
sina studier 

• Navet fortsätter sitt nätverkande i två utsatta områden i Borås för att få 
kontakt med föräldrar och barn, med minst sex träffar 

• Interkulturell dialog intern och externa aktiviteter 
• Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås 
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• Genomför ett drogförebyggande tema tillsammans med Folkhälsan, 
Polisen och Soc i tre områden i Borås. Temat engagerar elever, lärare 
och föräldrar 

• Eftermiddagsgrupper med elever från åk 5-6 elever från Norrby 
• Fortsatt utveckling av skolutvecklingsprojektet i Tranemo med minst 20 

träffar, handledning av rektorer, processledare (lärare) och elevhälsa 
• Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt på en 7 till 9 skola  
• Skapa en maker space, en plats för alla att komma och förverkliga, 

utveckla sina idéer 

Navet är en arena för teknik 
och vårdyrken 

• Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras 
för ungdomar 

• Navet genomför tekniktema med minst 250 elever i årskurs 8 
• Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 100 elever 

Navet bidrar till ökad digital 
kompetens 

• Navet genomför utbildningar i programmering på uppdrag av Skolverket 
• En digital plattform för Navets pedagogiska program och 

undervisningsmaterial utvecklas 
• Navet utvecklar kommunikationen med skola och allmänhet, genom 

livesändningar och inspelat material 
• Fortsatt samarbete med Svenljunga kommun kring digitalisering av 

skolan 
• Utvecklingsprojekt kring digital kompetens inom förskolan och 

matematik 
• Digital maker space för allmänheten färdigställs 
• Idéer för Escape-room med hjälp av VR teknik tas fram 
• En digital matris för utomhuspedagogiken tas fram 

Navet stimulerar intresse och 
ökar allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

• Verksamheten Hubben startar och engagerar allmänheten i 
framtidsfrågor 

• Navet börjar i samarbete med Science park Borås bygga upp en arena för 
samhällsutveckling 

• Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt/regionalt 
• Minst fem föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp 
• Synas i minst tre lokala medier 
• Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital 
• Publicera minst 20 sidor i Borås tidning 
• Intern grupprocessutbildning genomförs, minst två tillfällen med extern 

processledare 
• Bygger en utställning av Borås Stads biologiska museum 
• Ett virustema/miniutställning tas fram 
• Teman för allmänheten på Ramshulan 

 

6.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal 
Navet stimulerar intresse och 
ökar kunskapsnivån om Agenda 
2030 

• Navet utvecklar Hubben, ett område/utställning kring Agenda 2030 som 
är en öppen arena för alla.  

• Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen   
• Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovations hub 

tillsammans med Borås Stad och Science park 
• Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser 
• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare 

minst en kommun 
• Utbildningsdag med tjänstemän i minst två kommuner på tema Agenda 

2030 
• Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam 
• Den regionala Hållbarhetsfestivalen genomförs hösten 2021 
• Minst tio utbildningar i Agenda 2030 genomförs 
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6.2.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter 

Mål Mätetal 
Navet ska verka lokalt, 
regionalt, nationellt och 
internationellt gällande 
framtidsfrågor 

• Verksamheten Hubben ska definieras som en arena för 
samhällsutveckling av organisationer och allmänhet 

• En hybridarena skapas som är kopplad till Hubben där många lokala, 
regionala, nationella och internationella möten sker   

• I ICLD projket med Da Nang genomförs utbildningar och möten 
• Arbeta för ett nytt avtal med Högskolan Borås 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Uppdrag, syfte och målbild 

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag 
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, 
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2021 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Målindikatorer 2021 

För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;  
 
• Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska månadsvis under 2021 alltid vara max 15 % 
• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 % 
• Rätt information ska finnas i SAMSA. Egengranskning ska genomföras en gång per år, efterföljt av ett 

förbättringsarbete 
• Andelen SIP ska vara 50 % av genomförda planeringsmöten 2020 (3 600 st). Detta innebär ett målvärde på 

1 800 st SIP 
• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 

månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin)  
 

Ovanstående målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten 
återförs till Delregionalt politiskt samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. 
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8 Treårsplan 

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. 
 

 2021 2022 2023 2024 

    
INTÄKTER 86 329 005 85 821 630 86 724 263 87 637 034 

KOSTNADER     

Personal 30 005 664 30 466 161 31 227 815 32 008 510 

Övriga 9 007 062 9 284 894 9 517 017 9 754 942 

Tjänster 47 316 278 47 378 609 48 563 074 49 777 151 

SUMMA KOSTNADER 86 329 005 87 129 665 89 307 906 91 540 604 

EFFEKTIVISERINGAR 0 -1 308 035 -2 583 643 -3 903 570 

RESULTAT 0 0 0 0 
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Svar på motion angående det kommunala 
aktivitetsstödet 
Dnr 2020/173 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna 
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. 
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som 2019. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 

krisen som varit/är 
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur 
och fritid gör avvägningar från fall till fall. 

 
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 

bred front till föreningslivet 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-25 från servicechef 
2 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-05-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående det 
kommunala aktivitetsstödet 
Diarienummer 2020/173, löpnummer 1390/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna 
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. 
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som 2019. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 

krisen som varit/är 
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur 
och fritid gör avvägningar från fall till fall. 

 
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 

bred front till föreningslivet 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 

 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
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kommunens barn- och ungdomsföreningar. Stödet baseras på antalet sammankomster och 
deltagare i form av träningar, tävlingar, utbildningar samt andra träffar och möten i 
respektive förening. När myndigheterna uppmanar folk att stanna hemma leder detta till att 
föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. Motionärerna föreslår att 
kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall användas 
och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas 
 

Efter beslut om tillfällig ändring av stöd och bidrag KF §127/2020 kan yrkandet anses vara 
tillgodosett. Beslutet innebär att flera bidragsformer tillämpas mer flexibelt under 2020, 
bland annat aktivitetsstödet. Hela bidraget har betalats ut. Förvaltningen har föreslagit att 
den tillfälliga förändringen även ska gälla 2021.  
 

2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 
ungefär lika stort stöd som 2019. 
 

För att göra en rättvis höjning av bidraget för varje aktivitet krävs ett mycket omfattande och 
genomgripande arbete. Förvaltningen bedömer att det istället är bättre att använda sig av 
2019 års deltagarantal och aktiviteter. Givetvis med det förbehållet att föreningar som fått 
fler bidragsberättigade deltagare och aktiviteter får tillgodoräkna sig det. Detta kommer 
också att ske genom beslutet att tillfälligt ändra stöd och bidrag under 2020KF §127/2020. 
Om förslag att förlänga den tillfälliga ändringen antas av KF kommer 2019 års siffror ligga till 
grund även för 2021 års bidrag och stöd. Yrkandet anses därmed vara tillgodosett. 
 

3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 
krisen som varit/är 
 

Under 2020 har inga nya föreningar startats upp, men om det skulle göras under 2021 så gör 
verksamhet kultur och fritid avvägningar från fall till fall. Yrkandet anses därmed vara 
tillgodosett. 
 

4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 
bred front till föreningslivet 

 
Nuvarande riktlinje för föreningsbidrag och stöd antogs under 2019 och gäller till och med 
2022. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningens verksamheter som betalar ut 
bidrag kommer att bildas under 2021. Enkät och dialogmöten kommer att genomföras med 
föreningslivet för att fånga in de behov som finns. Yrkandet anses vara under genomförande 
med hänvisning till det arbete som verksamhet kultur och fritid kommer att genomföra 
under 2021. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 

 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. Arbetet kommer att påbörjas under 2021 och vara 
klart för att lägga fram nya riktlinjer för antagande innan 2022 års slut. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
 Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
  



  
 

 

 

 
 

 
Motion ang. det kommunala aktivitetsstödet. 
 

Det lokala aktivitetsstödet i kommunen är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för 

många av kommunens barn- och ungdomsföreningar. Stödet baseras på antalet 

sammankomster och deltagare i form av träningar, tävlingar, utbildningar samt andra träffar 

och möten i respektive förening. 

 

När nu myndigheterna uppmanar folk att stanna hemma leder detta till att föreningarnas 

sammankomster ställs in. Folkhälsomyndigheten har förvisso uppmanat till att idrottsrörelsen 

skall fortsatt hålla i träningar. Men om samhället i övrigt uppmanas till att vara försiktiga får 

det också konsekvenser för föreningslivet då det uppstår en kollektiv oro. Många av 

föreningarna har dessutom inomhusaktiviteter där flertalet deltagare samlas på mindre ytor. 

För att föreningarna ej skall drabbas ekonomiskt hårt av detta krävs en justering av 

bidragsnivån och en öppen samt flexibel syn på bidraget för år 2020. 

 

Ta också med i beräkningen att när denna pandemi lagt sig kommer vi i Sverige att stå inför 

nya problem som skall lösas med arbetslöshet och allt vad det medför. I det läget kan 

föreningslivet vara en stor resurs. De kan erbjuda träningar och sammankomster under dagtid 

för att bistå samhället till en god folkhälsa, fysiskt och mentalt. Det klaras inte om 

föreningarna inte har medel och resurser för att möte denna efterfrågan. För många föreningar 

kan stödet de får vara direkt avgörande om de kan bedriva verksamhet eller behöver avveckla 

verksamheten. 

 

Riksidrottsförbundet (RF) har fattat ett beslut om att låta föreningarna få samma andel bidrag 

2020 som de fick 2019, det är ett steg på vägen till ett livaktigt samhälle och medborgare med 

god folkhälsa. 

 

Kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall användas. 

Det innebär då att bidraget för varje aktivitet kan höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt. 

 

 

Vi, Moderaterna i Ulricehamn, föreslår: 

 

att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall 

användas 

 



  
 

 

att  bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med ungefär 

lika stort stöd som för år 2019 

 

att eventuellt nystartade föreningar får en flexibel bedömning så att de kan klara 

uppstarten trots krisen som är/varit 

 

att kommunen tillsätter en grupp som skall inventera behovet för stödet på bred 

front till föreningslivet  

 

att den gruppen även får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till att lösa 

detta akuta problem utan också möta framtidens utmaningar 

 

 

 

Moderaterna i Ulricehamn: 

 

Wiktor Öberg 

 

Katrin Lorentzon  
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-03-04 
Dnr 2020/72 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2020 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 915/2020, 916/2020, 922/2020, 923/2020, 924/2020, 925/2020,926/2020, 

927/2020, 928/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-12-03, 2020-12-16, 2020-12-18, 2020-12-17, 2020-12-22, 2020-12-22, 
2020-12-21, 2020-12-23 

8.1.a Nr 929/2020 
Kommunchef – Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Beredande utskott/ kommunstyrelsens ordförande 2020-12-18 

8.4 Nr 921/2020 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
HR-chef 2020-12-14 

8.8 Nr 917–919/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader 
Enhetschef 2020-12-10 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 

funktionsnedsättning och äldreomsorg 
12.14 Nr 914/2020 

2020/410 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och individ- 
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och familjeomsorgen (lex Sarah) 
Verksamhetschef 2020-07-09 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.2 Nr 920/2020 

Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2020-08-18 

  
 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
1.1 Nr 37/2021 

Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan. 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-27 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 11/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2021-01-11 

2.15 Nr 22/2021 
2020/641 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger att 
ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-19 

2.17 Nr 3/2021, 4/2021, 33/2021, 34/2021, 25/2021 
2021/8, 2021/9, 2020/635, 2021/8, 2021/9 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-11, 2021-01-22 

3 Ekonomiärenden 
3.5 Nr 45/2021 

Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-27  

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 6/2021, 19/2021, 57/2021, 67/2021 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-18, 2021-01-29, 2021-02-03 

5.4 Nr 40/2021, 56/2021 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-27, 2021-01-29 

5.7 Nr 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26–27/2021, 55/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till högstbjudande 
(över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpris) eller till 
marknadspris efter värdering 
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Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-20, 2021-01-29 
Exploateringsingenjör 2021-01-15, 2021-01-20, 2021-01-07 

5.8 Nr 5/2021, 68/2021 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-02-03 

5.10 Nr 12/2021, 18/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Enhetschef 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-15 

5.14 Nr 31/2021, 69/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-21, 2021-02-02 

5.15 Nr 43/2021, 44/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och teckna 
nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens fastigheter  
Verksamhetschef 2021-01-14, 2021-01-27 

5.19 Nr 46–49/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-01-27 

5.21 Nr 32/2021 
2021/34 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av torgplats 
Handläggare exploatering 2021-01-20 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 8/2021, 9/2021, 14/2021, 15–16/2021, 28/2021, 29/2021, 30/2021, 38/2021, 

41/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 58/2021, 59/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-01-08, 2021-01-12, 2021-01-04, 2021-01-14, 2021-01-08, 2021-01-11, 
2021-01-25, 2021-01-12, 2021-01-14, 2021-01-19, 2021-01-13, 2021-01-27, 2021-02-01 
Tf verksamhetschef 2021-01-15 
Verksamhetschef 2021-01-21 

8.3 Nr 70/2021, 71/2021 
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-11, 2021-01-14 

8.4 Nr 36/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
HR-chef 2021-01-18 

8.8 Nr 7/2021, 10/2021, 17/2021, 42/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader 
Enhetschef 2021-01-08, 2021-01-12, 2021-01-14, 2021-01-17,  

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.7 Nr 54/2021 

Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Exploateringschef 2021-01-29 

12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.14 Nr 2/2021 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och individ- 
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och familjeomsorgen (lex Sarah) 
Verksamhetschef 2021-01-08 

13 Anmälan till överförmyndare 
13.1 Nr 39/2021 

Beslut om att anmäla behov av god man till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2021-01-26 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
17.5 Nr 1/2021 

Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på en längre tid än tre läsår, 
om eleven har läst reducerat program, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för det 
Enhetschef 2021-01-07 

18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.2 Nr 13/2021, 20/2021, 21/2021, 60/2021, 61/2021, 62/2021, 63–66/2021 

Interkommunal ersättning avseende placering i annan förskola 
Verksamhetschef 2021-01-20, 2021-01-15, 2021-01-07, 2021-01-15, 2021-01-27,  
2021-01-26, 2021-01-20 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-08 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2021-03-04 
2020/72, löpnummer 421/2021 
2021/82 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2020 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 915/2020, 916/2020, 922/2020, 923/2020, 924/2020, 925/2020,926/2020, 

927/2020, 928/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-12-03, 2020-12-16, 2020-12-18, 2020-12-17, 2020-12-22, 2020-12-22, 
2020-12-21, 2020-12-23 

8.1.a Nr 929/2020 
Kommunchef – Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Beredande utskott/ kommunstyrelsens ordförande 2020-12-18 

8.4 Nr 921/2020 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
HR-chef 2020-12-14 

8.8 Nr 917–919/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader 
Enhetschef 2020-12-10 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 

funktionsnedsättning och äldreomsorg 
12.14 Nr 914/2020 

2020/410 
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Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och individ- 
och familjeomsorgen (lex Sarah) 
Verksamhetschef 2020-07-09 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.2 Nr 920/2020 

Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2020-08-18 

  
 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
1.1 Nr 37/2021 

Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan. 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-27 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 11/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2021-01-11 

2.15 Nr 22/2021 
2020/641 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger att 
ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-19 

2.17 Nr 3/2021, 4/2021, 33/2021, 34/2021, 25/2021 
2021/8, 2021/9, 2020/635, 2021/8, 2021/9 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-11, 2021-01-22 

3 Ekonomiärenden 
3.5 Nr 45/2021 

Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-27  

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 6/2021, 19/2021, 57/2021, 67/2021 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-18, 2021-01-29, 2021-02-03 

5.4 Nr 40/2021, 56/2021 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-27, 2021-01-29 

5.7 Nr 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26–27/2021, 55/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till högstbjudande 
(över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpris) eller till 
marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-20, 2021-01-29 
Exploateringsingenjör 2021-01-15, 2021-01-20, 2021-01-07 

5.8 Nr 5/2021, 68/2021 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
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fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-02-03 

5.10 Nr 12/2021, 18/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Enhetschef 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-15 

5.14 Nr 31/2021, 69/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-21, 2021-02-02 

5.15 Nr 43/2021, 44/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och teckna 
nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens fastigheter  
Verksamhetschef 2021-01-14, 2021-01-27 

5.19 Nr 46–49/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-01-27 

5.21 Nr 32/2021 
2021/34 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av torgplats 
Handläggare exploatering 2021-01-20 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 8/2021, 9/2021, 14/2021, 15–16/2021, 28/2021, 29/2021, 30/2021, 38/2021, 

41/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 58/2021, 59/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-01-08, 2021-01-12, 2021-01-04, 2021-01-14, 2021-01-08, 2021-01-11, 
2021-01-25, 2021-01-12, 2021-01-14, 2021-01-19, 2021-01-13, 2021-01-27, 2021-02-01 
Tf verksamhetschef 2021-01-15 
Verksamhetschef 2021-01-21 

8.3 Nr 70/2021, 71/2021 
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-11, 2021-01-14 

8.4 Nr 36/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
HR-chef 2021-01-18 

8.8 Nr 7/2021, 10/2021, 17/2021, 42/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader 
Enhetschef 2021-01-08, 2021-01-12, 2021-01-14, 2021-01-17,  

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.7 Nr 54/2021 

Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Exploateringschef 2021-01-29 

12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.14 Nr 2/2021 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och individ- 
och familjeomsorgen (lex Sarah) 
Verksamhetschef 2021-01-08 

13 Anmälan till överförmyndare 
13.1 Nr 39/2021 

Beslut om att anmäla behov av god man till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2021-01-26 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 



  2020/72, 421/2021 4(4) 

15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
17.5 Nr 1/2021 

Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på en längre tid än tre läsår, 
om eleven har läst reducerat program, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för det 
Enhetschef 2021-01-07 

18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.2 Nr 13/2021, 20/2021, 21/2021, 60/2021, 61/2021, 62/2021, 63–66/2021 

Interkommunal ersättning avseende placering i annan förskola 
Verksamhetschef 2021-01-20, 2021-01-15, 2021-01-07, 2021-01-15, 2021-01-27,  
2021-01-26, 2021-01-20 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder 
Dnr 2021/37 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2020-06-01 åtgärdsplanen mot buller 2020 - 2025. En av 
åtgärderna som beskrivs i planen är att erbjuda ägare av bostadsfastighet som utsätts för hög 
bullernivå bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon. Målsättningen i åtgärdsplanen 
är att samtliga fastigheter med över 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad ska erbjudas bidrag 
senast 2023 och därefter riktas bidraget mot de med över 63 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. Kommunen har i budgeten för 2021 avsatt 100 000 kronor för åtgärden och möjlighet 
finns att söka motsvarande summa i statligt bidrag. 
 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl fastighetsägare som kommunen kring 
vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag samt i vilken ordning olika fastigheter kan 
komma i fråga för bidraget. Reglerna fastställer även nivån på det bidrag kommunen 
erbjuder. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder antas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-01-21 

Tjänsteskrivelse Regler för bidrag till 
bullerskyddsåtgärder 
Diarienummer 2021/37, löpnummer 205/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2020-06-01 åtgärdsplanen mot buller 2020 - 2025. En av 
åtgärderna som beskrivs i planen är att erbjuda ägare av bostadsfastighet som utsätts för hög 
bullernivå bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon. Målsättningen i åtgärdsplanen 
är att samtliga fastigheter med över 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad ska erbjudas bidrag 
senast 2023 och därefter riktas bidraget mot de med över 63 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. Kommunen har i budgeten för 2021 avsatt 100 000 kronor för åtgärden och möjlighet 
finns att söka motsvarande summa i statligt bidrag. 
 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl fastighetsägare som kommunen kring 
vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag samt i vilken ordning olika fastigheter kan 
komma i fråga för bidraget. Reglerna fastställer även nivån på det bidrag kommunen 
erbjuder. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen antog 2020-06-01 §155, Åtgärdsplan mot buller 2020 - 2025. En av 
åtgärderna som beskrivs i planen är att erbjuda ägare av bostadsfastigheter som utsätts för 
hög bullernivå bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon. Målsättningen i 
åtgärdsplanen är att samtliga fastigheter med över 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad ska 
erbjudas bidrag senast 2023 och därefter riktas bidraget mot de med över 63 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad. Kommunen har i budgeten för 2021 avsatt 100 000 kronor för åtgärden 
och möjlighet finns att söka motsvarande summa i statligt bidrag. 
 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl fastighetsägare som kommunen kring 
vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag samt i vilken ordning olika fastigheter kan 
komma i fråga för bidraget. Reglerna fastställer nivån på det bidrag kommunen erbjuder 
enligt följande: 
 

 Åtgärd på fönster 2 000 kr per kvadratmeter fönsteryta. 
 Åtgärd på ventilation 600 kr per uteluftdon. 
 Åtgärd i form av bullerplank 2 000 kr per kvadratmeteryta fönsteryta som planket 

skyddar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog 2020-06-01 § 155, Åtgärdsplan mot buller 2020 - 2025. En av 
åtgärderna i planen är att erbjuda ägare av bostadsfastigheter som utsätts för hög bullernivå 
bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon. 

Målsättningen i åtgärdsplanen är att samtliga fastigheter med över 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad ska erbjudas bidrag senast 2023 och därefter riktas bidraget mot 
fastigheter med över 63 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

2 Syfte 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl fastighetsägare som kommunen kring 
vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag samt i vilken ordning olika fastigheter 
prioriteras för bidraget. 

3 Bidrag 
Bidrag ges till ägare av fastighet med bostadsbyggnad som enligt kommunens senaste 
genomförda bullerkartläggning utsätts för trafikbuller från kommunal gata överstigande 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad (Från 2023 sänks gränsvärdet till 63 dBA i enlighet med 
målet i kommunens åtgärdsplan). 

Bidrag ges endast för åtgärder på den eller de sidor av bostadsbyggnad som utsätts för 
bullernivå över 65 (63) dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Innehåller fastigheten flera 
byggnader omfattas endast den eller de byggnader där gränsvärdet överskrids. 

Bidrag ges för åtgärder på fönster, ventilationsdon eller för att uppföra bullerplank. 
Förutsättningarna för respektive åtgärd beskrivs nedan.  

Bidrag beviljas inte i följande fall: 

 Bullret kommer från vägar som inte är kommunala. 

 Bidrag har beviljats tidigare. 

 Åtgärden är redan påbörjad eller genomförd. 

 Den aktuella byggnaden är uppförd 1997 eller senare (då ska bostäder redan följa 
kraven för bullernivå som finns ställda i Boverkets byggregler) 

3.1 Åtgärder på fönster 
Det vanligaste sättet att motverka inomhusbuller är att åtgärda fönster mot gata. Bidraget 
gäller bara för åtgärder på fönster i fasad som utsätts för höga bullernivåer och täcker inte 
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normalt underhåll. Bidrag ges endast till åtgärder på ett befintligt fönster, inte för att 
installera nya fönster i en tidigare tät vägg. Bidraget gäller fönster i bostadsrum och omfattar 
inte fönster i exempelvis tvättstuga, förråd eller garage.  

För att erhålla bidrag ska fönstret efter åtgärd klara en bullerreduktion som innebär att 
ljudnivån inomhus uppgår till maximalt 30 dBA ekvivalent nivå efter åtgärd. Åtgärden kan 
bestå i att byta eller tillföra ytterligare en ruta på in- eller utsidan av fönstret. I vissa fall är 
det mer lämpligt att byta hela fönstret till ett ljudklassat.  

Vid åtgärder på fönster på en befintlig byggnad gäller varsamhetskrav för att inte förändra 
byggnadens karaktär. Åtgärden kan kräva bygglov och på vissa kulturhistoriska byggnader 
tillåts inga utvändiga åtgärder.  

Bidraget är 2 000 kr per kvadratmeter fönsteryta (karmyttermått). 

3.2 Bullerdämpning från ventilation 
För att dämpa ljudnivån inomhus kan åtgärder på ventilation vara nödvändig (uteluftdon). 
Bullerdämpning av ventilation är frivillig och bidraget är 600 kronor per don.  

3.3 Bullerplank 
Ett alternativ till åtgärder på fönster är att uppföra ett bullerplank om detta är möjligt. 
Fördelen med ett plank är att det även skapar en mer bullerskyddad utemiljö. Vid bidrag till 
plank ska en bullerberäkning finnas som visar att bullernivån vid fasad understiger 55 dBA 
efter plankets tillkomst. 

Ett plank måste utföras till rätt höjd och vara tätt mot marken för att inte släppa igenom ljud. 
Det är heller inte möjligt att lämna öppningar för exempelvis en ingång i planket. Plank 
kräver som regel bygglov. Det kan finnas hinder mot att uppföra plank genom bestämmelser i 
detaljplanen. 

Bidraget är 2 000 kr per kvadratmeter fönsteryta (karmyttermått) som planket skyddar. 

3.4 Kombination av åtgärder 
Bidrag kan ges till en kombination av åtgärder, exempelvis åtgärder på några fönster och 
skydd av andra fönster med hjälp av plank. I det fall någon både vill genomföra åtgärder på 
fönster och samtidigt uppföra ett plank vid samma fönster ges endast bidrag till den ena 
åtgärden. 

3.5 Tillstånd 
Fastighetsägaren ansvarar för de tillstånd och lov som krävs för åtgärderna, såsom 
exempelvis bygglov. Fastighetsägaren svarar också för att samtliga arbetsmoment utförs i 
enlighet med svensk lag. 
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3.6 Ansökan 
Ansökan ska ske inom det tidsintervall som anges vid respektive ansökningsomgång. 
Ansökan ska ske till kommunen innan åtgärden påbörjas. Om antalet ansökningar överstiger 
tillgängliga budgetmedel ska de fastigheter som utsätts för högst bullernivå prioriteras. Efter 
ansökningstidens utgång meddelar kommunen sökanden genom beslut om bidrag beviljas 
eller ej. Därefter får åtgärden påbörjas. 

3.7 Redovisning 
Redovisning till kommunen ska ske när arbetet är utfört inom det tidsintervall som anges i 
beslutet. Utöver vad som anges här kan ytterligare krav på redovisning tillkomma som en 
följd av regelverket för de bidrag som kommunen kan komma att söka för åtgärderna. 

Fastighetsägarens redovisning ska innehålla följande: 

 Utlåtande från slutbesiktning (i det fall en entreprenör har anlitats). 

 Faktura på materialköpet utvisande bullerklassningen på fönster (i det fall arbetet 
utförts i egen regi) varefter kommunen kontrollerar att arbetet är utfört. Kommunen 
kommer endast kontrollera att arbetet är utfört, inte kvalitén på utfört arbete vilket är 
fastighetsägarens ansvar att förvissa sig om.  

 Slutbesked från miljö- och byggnadsnämnden (i det fall åtgärderna är lovpliktiga). 

3.8 Utbetalning 
Utbetalning sker efter godkänd redovisning. Bidraget betalas till angivet bankgiro eller 
bankkontonummer.  

Bidraget betalas ut under förutsättning att det finns medel kvar i årets budget. Om det inte 
finns tillräckligt med medel kvar i fastställd budget för året prövas ansökan om utbetalning 
nästkommande år. Vid stora bidragsbelopp eller vid stort antal ansökningar kan ärenden 
behövas tas upp för politisk bedömning och beslut.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-02-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Informationshanteringsplan 
Dnr 2021/24 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar informationshanteringsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen ska gälla som gallringsbeslut 
för den information som redovisas i planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen retroaktivt ersätter tidigare 
antagna dokumenthanteringsplaner, också i dessas egenskap av gallringsbeslut. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arkivreglemente ska en dokumenthanteringsplan fastställas av 
kommunstyrelsen för kommunstyrelsens förvaltning. Dokumenthanteringsplanen byter nu 
namn till informationshanteringsplan för att bättre kunna uppfylla de krav som definieras av 
arkivlagen och kommunens arkivreglemente, samt i syfte att effektivisera kommunens 
dokumenthantering. Informationshanteringsplanen är processorienterad och stabil över tid 
och i hög grad okänslig för omorganisationer och dylikt. Därtill kommer 
informationshanteringsplanen att vara ett viktigt verktyg inför och under Ulricehamns 
kommuns införande av e-arkiv. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-12 från tf. kommunchef 
2 Informationshanteringsplan 
3 Informationshanteringsplan 7 Ledningsprocesser 
4 Informationshanteringsplan 7 Ledningsprocesser Bolagen 
5 Informationshanteringsplan 7 Stödprocesser 
6 Informationshanteringsplan 7  Kärnprocesser 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar informationshanteringsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen ska gälla som gallringsbeslut 
för den information som redovisas i planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen retroaktivt ersätter tidigare 
antagna dokumenthanteringsplaner, också i dessas egenskap av gallringsbeslut. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-01-12 

Tjänsteskrivelse Informationshanteringsplan 
Diarienummer 2021/24, löpnummer 80/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar informationshanteringsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen ska gälla som gallringsbeslut 
för den information som redovisas i planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen retroaktivt ersätter tidigare 
antagna dokumenthanteringsplaner, också i dessas egenskap av gallringsbeslut. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arkivreglemente ska en dokumenthanteringsplan fastställas av 
kommunstyrelsen för kommunstyrelsens förvaltning. Dokumenthanteringsplanen byter nu 
namn till informationshanteringsplan för att bättre kunna uppfylla de krav som definieras av 
arkivlagen och kommunens arkivreglemente, samt i syfte att effektivisera kommunens 
dokumenthantering. Informationshanteringsplanen är processorienterad och stabil över tid 
och i hög grad okänslig för omorganisationer och dylikt. Därtill kommer 
informationshanteringsplanen att vara ett viktigt verktyg inför och under Ulricehamns 
kommuns införande av e-arkiv. 
 
 
Ärendet 
Arkivlag § 6 anger att kommunen i egenskap av arkivmyndighet ska hålla sitt arkiv avgränsat 
genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar och genom att verkställa 
föreskriven gallring i arkivet. Enligt kommunfullmäktiges arkivreglemente ska en 
dokumenthanteringsplan fastställas av kommunstyrelsen för kommunstyrelsens förvaltning. 
Dokumenthanteringsplanen byter nu namn till informationshanteringsplan för att bättre 
kunna uppfylla de krav som definieras av arkivlagen och kommunens arkivreglemente, samt i 
syfte att effektivisera kommunens dokumenthantering. För att bättre kunna uppfylla de krav 
som definieras av arkivlagen och kommunens arkivreglemente har representanter från de 
kommunala verksamheterna tillsammans med arkivarie tagit fram en 
informationshanteringsplan (tidigare kallad dokumenthanteringsplan).  
 
Informationshanteringsplanen är processorienterad och utgår ifrån de aktiviteter som 
bedrivs inom de kommunala verksamheterna och den information som uppstår inom dessa 
processer, vilket gör den beständig över tid och i hög grad okänslig för omorganisationer och 
dylikt. Därtill kommer informationshanteringsplanen att vara ett viktigt verktyg inför och 
under Ulricehamns kommuns införande av e-arkiv. 
 
Informationshanteringsplan ska revideras årligen och anpassas efter kommunens processer, 
allmänna handlingar och lagar. Kanslichef beslutar enligt fastställd delegationsordning om 
att genomföra revideringar i planen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Informationshanteringsplan 
2 Informationshanteringsplan 7 Ledningsprocesser 
3 Informationshanteringsplan 7 Ledningsprocesser Bolagen 
4 Informationshanteringsplan 7 Stödprocesser 
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5 Informationshanteringsplan 7  Kärnprocesser 
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1. Inledning  
Arkivlagen 4–6 §§ fastställer att varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. I 
Ulricehamns kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet.  
Ulricehamns kommuns arkivreglemente (KS/2017:663) fastställer att förvaltningen ska ha 
en dokumenthanteringsplan, här kallad informationshanteringsplan. 
 

2. Syfte 
Informationshanteringsplanen syftar till att underlätta upprätthållandet av Arkivlagens 4–6 
§§ och Offentlighets- och sekretesslagens 4, kap. 1 § krav på vård av, ordning och sökbarhet i 
myndighetens arkiv, och fastställer hur allmänna handlingar hanteras, hur de förvaras och 
gallras, om de ska bevaras och när de i sådana fall ska överföras från närarkiv till 
centralarkiv. 
Informationshanteringsplanen gäller retroaktivt och ersätter tidigare av kommunstyrelsen 
antagna dokumenthanteringsplaner. 
Informationshanteringsplanen är i sig ett gallringsbeslut. 
Informationshanteringsplanen ska uppdateras årligen, samt vid behov. 
 

3. Informationshantering 
En digital kopia av en pappershandling ersätter inte pappersoriginalet, som alltså inte får 
gallras efter inskanning utan att det finns ett formellt gallringsbeslut från kommunstyrelsen 
eller om det finns stöd för gallring i gällande informationshanteringsplan. Digitaliserade 
pappersoriginal hålls ordnade i verksamhetens närarkiv tills gallringsfristen löpt ut eller tills 
tiden för att överlämna handlingen för bevarande i centralarkivet är inne. 
Digitalt inkomna originalhandlingar behöver endast skrivas ut då 
informationshanteringsplanen anger att handlingen ska bevaras. Gallringsbar information 
kan med fördel förvaras enbart i digitalt format om inte informationshanteringsplanen anger 
någonting annat. 
 

4. Beskrivning 
Ulricehamns kommuns informationshanteringsplan är processorienterad och uppbyggd 
enligt SKR:s - Sveriges Kommuner och Regioners -klassificeringsstruktur KLASSA. Denna 
delar in de kommunala verksamheterna i tre huvudområden: Övergripande kommunal 
ledning så kallade ledningsprocesser, Kommunalt verksamhetsstöd eller stödprocesser och 
Kommunal kärnverksamhet eller kärnprocesser (se nedan). 
 
Övergripande kommunal ledning rymmer de så kallade ledningsprocesserna: 

 Ledning (fullmäktige, kommunstyrelse, verksamhetsledning, 
myndighetsredovisning, omvärld) 

 Styrning (implementering av styrdokument från regering och riksdag, hantering av 
styrdokument från fullmäktige och kommunledning, nämndens styrning och 
kontroll, mål och resursplanering) 

 Organisering (organisering) 
 Demokrati och insyn (hantering av allmänna handlingar m.m., offentlig dialog, val) 
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Kommunalt verksamhetsstöd eller kärnprocesser omfattar de processer som syftar till att 
stödja kommunens interna verksamheter: 

 Informationsförvaltning (registratur, dokumentation och dokumenthantering, 
verksamhetsnära systemförvaltning, överföring av verksamhetsinformation, 
arkivförvaltning) 

 Systemförvaltning och arkitektur (arkitektur, teknisk systemförvaltning, IT-plattform 
och -drift) 

 HR/Personal (samverkan och förhandling, kompetensförsörjning, bemanning, 
arbetsmiljö, personalhälsa, PA, personalsociala aktiviteter, övriga personalåtgärder, 
upphörande av anställning) 

 Ekonomi (redovisning, kapitalförvaltning, bidragshantering, stiftelser och fonder, 
bolagsfinansiering) 

 Inköp (inköp) 
 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll (anskaffning, drift och underhåll, 

avveckling, intern uthyrning) 
 Inventariehantering (inventariehantering och förrådsverksamhet) 
 Kris och säkerhet (intern krisledning, internt kris- och säkerhetsarbete) 
 Information och marknadsföring (profilarbete, informationsförsörjning) 
 Förvaltningsstöd (kontorsstöd, fordon och transporter, övrigt förvaltningsstöd) 

 
Kommunal kärnverksamhet inbegriper de processer som riktar sig till kommunens invånare 
och omfattar följande verksamhetsområden: 

 Fysisk planering och byggnadsväsen (fysisk planering, mark och exploatering, 
lantmäteri- och kartarbete, lov och tillsyn) 

  Miljö- och samhällsskydd (miljö- och hälsoskydd, samhällsskydd och beredskap, 
räddningstjänst) 

  Infrastruktur (energi och värme, vatten och avlopp, avfall och återvinning, 
transporter, datanät, parkförvaltning, gator, vägar och planering, hamnverksamhet) 

  Näringsliv, arbete och integration (främjande av näringsliv och utveckling, bostads- 
och lokalförsörjning arbetsmarknad och sysselsättning, integration) 

 Utbildning (förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, särskilda 
utbildningsformer, annan pedagogisk verksamhet, kommunal 
kulturskola/musikskola, kommunal folkhögskola) 

  Kultur, fritid och turism (biblioteksverksamhet, hantering av historiska arkiv, 
hantering av fysiskt kulturarv, tillgängliggörande av konst, teaterverksamhetdrift av 
sport- och fritidsanläggningar, främjande av turism 

 Vård och omsorg, samt särskilda samhällsinsatser (överförmyndarverksamhet, 
borgerliga ceremonier, konsumentstöd och budgetrådgivning, lotteritillstånd) 
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Informationshanteringsplanen anger vidare vilka lagar och styrdokument som var och en av 
de kommunala processerna är underordnad, vilken information som hanteras och hur den 
ska hanteras, var informationen förvaras och hur den återfinns, när den ska lämnas in till 
centralarkivet, om den omfattas av sekretess, och andra upplysningar som kan behövas för 
att säkerställa god informationshantering. 

 

5. System 
För att informationshanteringsplanen ska vara förändringsbeständig och hållbar över tid har 
namn på de system som används i de kommunala verksamheterna ersatts med en 
omskrivning. 
 

6 Begreppsförklaring 
Nedan ges förklaringar på begrepp som förekommer i informationshanteringsplanen och 
dess inledande texter. 

 

Allmän handling 
För att en handling ska betraktas som allmän krävs att två kriterier är uppfyllda: dels ska 
handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara inkommen eller upprättad hos 
myndigheten. En allmän handling är inte nödvändigtvis offentlig. Den kan också vara 
sekretessbelagd, det vill säga hemlig. 

Alla handlingar som förvaras på en myndighet är inte allmänna handlingar. Det vanligaste 
undantaget är sådana handlingar som är myndighetens interna arbetsmaterial, till exempel 
utkast, koncept eller minnesanteckningar i ett pågående ärende. Dessa handlingar blir 
däremot med automatik allmänna handlingar när de tas om hand för arkivering. 

 

Arkivreglemente 
En samling föreskrifter som fastställer hur kommunen ska vårda sitt arkiv. 

 

Bevaras 
Handlingen skall arkiveras och sparas för all framtid. Handlingar som skall bevaras levereras 
till centralarkivet. Rutiner för hur handlingar ska hanteras inför inlämning till centralarkivet 
behandlas i särskild rutin. 
 



 
 
 
 
7

Centralarkiv 
Kommunens gemensamma slutarkiv. Handlingar som ska bevaras tas emot här efter att de av 
inlämnande verksamhet har hanterats enligt en särskild rutin. 

 

Dokumenthanteringsplan 
Se Informationshanteringsplan. 
 

Gallras 
Handlingen förstörs på ett sådant sätt att den inte kan återsökas eller återskapas. Gallring av 
en handling som enligt informationshanteringsplanen ska gallras efter tio utförs på det elfte 
året. 
 

Gallras/Bevaras 
Tillämpas inom processområdet Vård och omsorg på handlingar som tillhör personakter, 
vårdjournaler etc. Dessa gallras enligt angiven gallringsfrist, med undantag för handlingar 
rörande personer födda den 5:e, 15:e och 25:e i varje månad - dessa bevaras för framtida 
forskning. 
 

Handling 
Information som är lagrad på något underlag, exempelvis på ett papper eller en hårddisk. 
Tryckfrihetsförordningen 3 § beskriver en handling som en framställning i skrift eller bild 
samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller 
uppfattas på annat sätt. En handling kan exempelvis vara ett traditionellt pappersdokument 
med text, en ritning, ett fotografi, en videofilm, ett ljudband eller ett e-postmeddelande. 
Underlaget - lagringsmediet - har ingen betydelse: det är innehållet som är det viktiga. 
Informationen måste dock vara lagrad på något sätt: ett telefonsamtal är därför ingen 
handling - det är däremot ett meddelande i en röstbrevlåda. 

 

Informationshanteringsplan 
En översikt över den information som uppstår i de processer som kommunen driver och hur 
den hanteras. 
 

Kommentar 
Innehåller uppgifter som kompletterar eller på annat sätt belyser den information som anges 
om en handling i informationshanteringsplanen. 

 

Närarkiv   
Verksamhetens lokala arkiv. Här korttidsförvaras handlingar till dess gallringsfristen löpt ut, 
eller tills de ska lämnas in till centralarkivet för slutförvaring. 
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Process 
En uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i verksamheterna 
i syfte att tillfredsställa ett behov. 

 

Processorienterad 
Baserad på de aktiviteter eller verksamheter som drivs inom kommunen. 
 

Styrdokument 
Anger vilka regler som gäller för en viss verksamhet. Finns i form av strategier, policys, 
planer, program, riktlinjer, regler, rutiner. 
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7 Informationshanteringsplan



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel
Lagstiftning och andra styrdokument Information Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

A B C D .  

1 1 LEDNING
 

1 2 0 Ledning-Styrning-Organisering

1 1 1

1 1 1 0 Leda - Styra - Organisera

1 1 1 0 1 Hantera fullmäktiges presidium Mötesanteckning, samlat presidium Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Kanslifunktion\Paragraf\Samlat 

Presidium - SP
Mötesanteckning, fullmäktiges presidium och revisorer Gallras efter 2 år Revisor Via revisor

Medborgarskapsceremoni "Nya svenska medborgare", lista Gallras efter ceremonin Registrator Via registrator Beställs från Skatteverket

Inbjudan Sparar enbart ett ex som mall, resterande skickas ut Registrator Via registrator

Svar på inbjudan Gallras efter ceremonin Registrator Via registrator

Register över inbjudna Gallras efter 1 år Registrator Via registrator

Uppvaktning av 100-åring Utdrag ur kommunens invånarregister (KIR) Gallras efter 1 år Registrator Via registrator

Gratifikation till ledamot Rekvisition på gåva Bevaras Registrator Via registrator 5 år efter att rekvisition utfärdats

1 1 1 0 2 Hantera fullmäktiges arbetsordning Arbetsordning Gallras vid uppdatering Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Författningshandboken

Diarienummer

1 1 1 0 3 Organisera fullmäktige Arvodeslista Gallras efter 3 år Personalsystem Via HR-administratör

Justeringsanslag Bevaras i protokoll Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Kallelse, med dagordning/ärendelista och handlingar Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer

Närvarolista Bevaras i protokoll Förtroendemannaregister Via kanslifunktion 5 år efter att ärende avslutats

Omröstningslista Bevaras i protokoll Förtroendemannaregister Via kanslifunktion 5 år efter att ärende avslutats

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokollsutdrag, expedierat Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Webbsänding, ljud och bild Bevaras Youtube Youtube.com 5 år

Genomföra uppdrag

1 1 1 1 Hantera fullmäktigeprocess med underprocesser:  - motion

 - interpellation

 - fråga

 - medborgarförslag

 - kommunalbesvär

 - extern remiss

Medborgarförslag: Kommunallag 5 kap 23, 25, 27, 33, 64 §§ Bekräftelsebrev, medborgarförslag Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Extern remiss Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Fråga Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Interpellation Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Kallelse, med dagordning/ärendelista och handlingar Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Via kanslifunktion

Medborgarförslag Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Motion Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Via kanslifunktion 5 år efter att protokoll expedierats

Protokollsutdrag, expedierat Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Via kanslifunktion 5 år efter att protokoll expedierats

Remissvar Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Ärendelista Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 1 2 Hantera kommunrevision Kommunallag 5 kap, 26- §§ Granskningsrapport, med följebrev Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Kallelse, med dagordning/ärendelista och handlingar Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer 5 år efter att protokoll upprättats

Protokollsutdrag,expedierat Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 1 3 Hantera val till styrelser, nämnder m m Val- och Arvodesberedningen Kallelse, med dagordning/ärendelista och handlingar Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Kanslifunktion\Paragraf\Val- och 

arvodesberedningen
Protokoll Bevaras Närarkiv

G:

Via kanslifunktion Efter 5 år

1 1 1 4 Hantera förtroendevalda Användaravtal läsplatta, politiker Gallras 2 år efter att avtal utlöpt Närarkiv Via kanslifunktion

Samtycke, publicering av kontaktuppgifter på webb, politiker Gallras efter avslutat uppdrag Närarkiv Via kanslifunktion

Förtroendemannaregister Gallras vid uppdatering Förtroendemannaregister Via kanslifunktion

Nominering Bevaras i protokoll Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Avsägelser Avsägelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Begäran om entledigande från

uppdrag

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Begäran om rösträkning till Länsstyrelsen Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Beslut från Länsstyrelsen Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 1 5 Hantera stöd till politiska partier Partistöd Kommunallag 2 kap, 9-10 §§ Redovisning av partistöd Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Extern webb

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 1 6 Hantera särskild beredning  - tillfällig beredning Beredningens slutprodukt Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Extern webb

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Beredningens uppdrag Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Extern webb

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Extern webb

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Överlämningsprotokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Extern webb

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

 

1 1 2

1 1 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 1 2 1 Hantera styrelseprocess med underprocesser  - förvaltningsbesvär

 - kommunalbesvär

 - extern remiss

Kallelse, med dagordning/ärendelista och handlingar Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokollsutdrag, expedierat Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 2 2 Hantera särskilda utskott och grupper  - beredande utskott

 - budgetutskott

 - arbetsgrupper

 - kommunstyrelsens ordförande

Kallelse, med dagordning/ärendelista och handlingar

Gäller ej  kommunstyrelsens ordförande

Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokollsutdrag, expedierat

Gäller beredande utskott

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 3

1 1 3 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

1 1 3 1 , Hantera nämndprocess med underprocesser:

- Förvaltningsbesvär

- Kommunalbesvär

- Extern remiss

 - miljö- och byggnämnd

 - individnämnden

 - valnämnd

 - krisledningsnämnd

 - IT-nämnd (gemensam med Tranemo)

Protokollsutdrag, expedierat Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Kallelse, med dagordning/ärendelista och handlingar Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 4 Verksamhetsledning

1 1 4 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 1 4 1 Överlägga och besluta Direktion: 

- BoråsRegionen

- SjuSam

- Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

-Tolkförmedling Väst

Avstämningslista Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Verksamhetsberättelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Verksamhetsplan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Årsredovisning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 4 2 Planera och följa upp verksamhet Delårsbokslut Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tertialbokslut 1 Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Uppdrag från budget Gallras när uppdraget är genomfört System för måluppfyllelse Kategori

1 1 4 3 Utveckla verksamhet Intern utredninrgsom används som beslutsunderlag Skickas till Lokalstyrgruppen Samarbetsyta Via samarbetsyta

Processkartläggning Gallras vid uppdatering Guideverktyg Via guideverktyg

Utredning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 4 4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Handling som utfaller från rutin eller process, t.ex egenkontroll Hanteras i respektive verksamhet, vissa verksamheter har lagstyrt att 

bevaras dessa, andra inte och kan då gallras

Berörd verksamhet Via berörd verksamhet

Processbeskrivning Gallras vid uppdatering Guideverktyg Guideverktyg Via guideverktyg

1 1 4 5 Tillhandahålla juridisk expertis Processen tillför inga allmänna handlingar

1 1 4 6 Driva civilrättsliga processer Dom Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

 Tillhörande handling Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Yttrande Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

 

1 1 5

1 1 5 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

1 1 5 1 Lämna räkenskapssammandrag till Statistiska Centralbyrån Information från Statistiska centralbyrån (SCB) Gallras efter 1 år Mailsystem Via utredare

Statistik Gallras efter 1 år Mailsystem Via utredare

1 1 5 2 Lämna övriga uppgifter till Statistiska Centralbyrån Se 1.1.5.1

1 1 5 3 Hantera övrig myndighetsredovisning Se 1.1.5.1 Redovisning Gallras efter 1 år Mailsystem Via utredare

Befolkningsprognos Gallras efter 10 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Tjänsterum utredare

Diarienummer

Via uredare

5 år efter att ärende avslutats

1 1 6

1 1 6 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 1 6 1 Hantera policy och varumärke Processen medför inga allmänna handlingar

Kommunicera och samverka Kommunikation Korrespondens av betydelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv

Diarienummer

G:, utvald plats

5 år efter att ärende avslutats

Korrespondens av ringa betydelse Gallras vid inaktualitet Mailsystem

Närarkiv

Tjänsterum

Mailsystem

Närarkiv

Tjänsterum
1 1 6 2 Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

Information om egen verksamhet Gallras vid uppdatering Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

Klagomål Bevaras Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

5 år efter publicering

Ledning innefattar aktiviteter som planering, beslut och uppföljning.

Kommunstyrelse

Fullmäktige

Omvärld

Myndighetsredovisning 

Verksamhetsmässig och administrativ ledning av fullmäktige, styrelse eller nämnd klassificeras enligt VT1. 

Organet med dess namn  registreras som egen organisatorisk metadata utanför Klassa, t ex i  ärendesystem. 

Ledningsfunktionen

Verksamhetsmässig och administrativ ledning av verksamhetsområde, processgrupp eller process klassificeras som *.0 under VT1, VT2 eller VT3. Den genomgående rubriceringen för *.0 är Ledning-Styrning-Organisering. 

VT 1

A. V-typ

 ÖVERGRIPANDE KOMMUNAL LEDNING  -  Fullmäktige, styrelse, nämnd och central förvaltning



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel
Lagstiftning och andra styrdokument Information Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

Verksamhetsmässig och administrativ ledning av fullmäktige, styrelse eller nämnd klassificeras enligt VT1. 

Organet med dess namn  registreras som egen organisatorisk metadata utanför Klassa, t ex i  ärendesystem. 

Ledningsfunktionen

Verksamhetsmässig och administrativ ledning av verksamhetsområde, processgrupp eller process klassificeras som *.0 under VT1, VT2 eller VT3. Den genomgående rubriceringen för *.0 är Ledning-Styrning-Organisering. 

VT 1

A. V-typ

 ÖVERGRIPANDE KOMMUNAL LEDNING  -  Fullmäktige, styrelse, nämnd och central förvaltning

Nyhet Gallras vid uppdatering Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb
Synpunkt Bevaras Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

Facebook

Instagram

Linked in

Extern webb

5 år efter publicering

1 1 6 3  Träffa överenskommelser Avtal, ej upphandlat Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Överrenskommelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 1 6 4 Delta i gemensamma projekt Avtal Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Till exempel samarbetsavtal, sponsoravtal, outsourcingavtal

Budget Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Delrapport Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Ekonomisk slutredovisning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Förstudie Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Projektdirektiv Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Projektorganisation Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Projektplan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Protokoll med dagordning och deltagarlista Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Slutrapport Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Uppdragshandling Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Utvärdering Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G: 

Diarienummer

G:, utvald plats
5 år efter att ärende avslutats

Om utvärdering görs

EU- projekt Utbetalning och annan ekonomisk  handling Gallras efter 17 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:, utvald plats
1 1 6 5 Driva gemensamma projekt Se 1.1.6.4

1 1 6 6 Bedriva vänortsarbete Kommunen bedriver inte denna process

1 1 6 7 Besvara extern remiss Följebrev Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Remiss Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Remissvar/yttrande Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 STYRNING

1 2 0 Ledning-Styrning-Organisering

1 2 1

1 2 1 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

1 2 1 1 Hantera styrdokument från regering och riksdag Direktiv Gallras vid avslutande Hos respektive verksamhet Via respektive verksamhet

Proposition Gallras vid avslutande Hos respektive verksamhet Via respektive verksamhet

Styrdokument Gallras vid avslutande Hos respektive verksamhet Via respektive verksamhet

1 2 2

1 2 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 2 2 1 Upprätta och följa upp policys och mål Plan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Policy Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Program Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokollsutdrag, expedierat Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer
5 år efter att ärende avslutats

Regel Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Riktlinje Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Strategi Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 2 2 Upprätta och ajourföra reglementen och arbetsordningar Arbetsordning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokollsutdrag, expedierat

Gäller beredande utskott

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer
5 år efter att ärende avslutats

Reglemente Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 2 3 Hantera koncernstyrning Bolagsordning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Bolagspolicy Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Revisionsberättelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Årsredovisning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Ägardirektiv Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 3 Nämndens styrning och kontroll

1 2 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 2 3 1 Upprätta och följa upp nämndens styrdokument Internkontrollplan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 3 2 Bedriva internkontroll Attestordning, mm. Internkontroll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 3 3 Hantera resultat av revision Svar på granskningsrapport Redovisning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Uppföljning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Yttrande Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 3 4 Hantera resultat av extern tillsyn Redovisning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Uppföljning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Yttrande Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 4

1 2 4 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 2 4 1 Finansiera verksamhet Se 1.2.4.2

1 2 4 2 Hantera 1-årig mål- och resursplan Inklusive budget och årsredovisning enligt Kommunallag 8 kap 4-12 §§ 

och 8 kap 16-20 §§

Budget Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Årsredovisning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 2 4 3 Hantera flerårig mål- och resursplan Se 1.2.4.2

1 3 ORGANISERING

1 3 0 Ledning-Styrning-Organisering

 

1 3 1

1 3 1 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 3 1 1 Organisera nämnder och kommunala bolag Arvodeslista Gallras efter 3 år Personalsystem Via HR-funktion

Deltagarlista Bevaras i protokoll Plattform för digitala handlingar till politiker Via kanslifunktion

Protokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Plattform för digitala handlingar till politiker

Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 3 1 2 Organisera linje Delegationsbeslut Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Underlag, exklusive utredning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 3 1 3 Organisera verksamhet och processer Processkartläggning Gallras vid uppdatering Guideverktyg Via Guideverktyg

1 3 1 4 Organisera system Systemförvaltningsplan Gallras vid uppdatering System för måluppfyllelse System för måluppfyllelse

Systemkarta Gallras vid uppdatering Webbtjänst systemkartan.se Kan exportera ut en lista

1 3 1 5 Beställa och följa upp verksamhetsstöd Intern kontrollplan Gallras efter 2 år System för måluppfyllelse System för måluppfyllelse

Verksamhetsplan Bevaras System för måluppfyllelse System för måluppfyllelse 5 år efter att ärende avslutats

Enkätundersökning Enkät Gallras efter 5 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer

Enkätsvar Gallras efter 5 år Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer

Sammanställning av enkäter av betydelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 4

1 4 0 Ledning-Styrning-Organisering

1 4 0 1

1 4 0 osv

1 4 1

1 4 1 0 Leda - Styra - Organisera Kommunens taxa Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Genomföra uppdrag

1 4 1 1 Tillhandahålla allmänna handlingar  Sekretessprövning, överklagande Avidentifierad handling Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Avslag Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Begäran om att få ta del av allmän handling Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Beslut Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Sekretessprövning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Överklagan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 4 1 1 Hantera ordning för personuppgifter Registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar Gallras efter uppdatering System för måluppfyllelse

Samarbetsyta

System för måluppfyllelse

Via dataskyddskontakt

1 4 2

1 4 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 4 2 1 Hantera allmänhetens synpunkter Svar på synpunkt/klagomål Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Synpunkt/klagomål Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 4 2 2 Anordna hearings, öppet hus etc Medborgardialog Minnesanteckning Gallras när dialog och åtgärd avslutats Berörd verksamhet Via berörd verksamhet

 Sammanställning av synpunkter av betydelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

1 4 3

1 4 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

1 4 3 1 Hantera allmänna val Vallag (2005:837)

Kommunallag (1991:900) 4 kap 

Anvisning och utbildningsmaterial, särskilt för röstmottagare och 

kommunala

bud,  från Valmyndigheten (och Länsstyrelsen)

som enbart gäller ett val

Gallras* efter val Valrum

G:

Via kanslifunktion

G: Val

* Används synonymt till  formuleringen " Kan förstöras" i 

Valmyndighetens handbok (2018)

Brevröst, för sent inkommen Gallras* när val vunnit laga kraft Valrum Via kanslifunktion * Används synonymt till  formuleringen "Kan förstöras" i 

Valmyndighetens handbok (2018)

Hantering av allmänna handlingar m m

Offentlig dialog

Val

Styrning innebär formaliserad ledning, ofta med stöd av styrdokument. 

Process för utveckling av styrdokument registreras här. Där styrdokumenten tillämpas registreras processer för tillämpningen - implementering, kontroll, uppföljning. 

DEMOKRATI OCH INSYN

Organisering 

Hantering av styrdokument från fullmäktige och kommunledning

Mål- och resursplanering

Implementering av styrdokument från regering och riksdag



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel
Lagstiftning och andra styrdokument Information Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

Verksamhetsmässig och administrativ ledning av fullmäktige, styrelse eller nämnd klassificeras enligt VT1. 

Organet med dess namn  registreras som egen organisatorisk metadata utanför Klassa, t ex i  ärendesystem. 

Ledningsfunktionen

Verksamhetsmässig och administrativ ledning av verksamhetsområde, processgrupp eller process klassificeras som *.0 under VT1, VT2 eller VT3. Den genomgående rubriceringen för *.0 är Ledning-Styrning-Organisering. 

VT 1

A. V-typ

 ÖVERGRIPANDE KOMMUNAL LEDNING  -  Fullmäktige, styrelse, nämnd och central förvaltning

Informationsmaterial, kommunspecifikt

(för allmänheten, spec om förtidsröstningen

och om dubblettröstkort)

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Utbildningsmaterial och

lokal instruktion (särskilt för röstmottagare

och kommunala bud), kommunspecifikt

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Kvitto avseende från Postnord mottagna röster Sparas under mandatperioden Valrum Via kanslifunktion

Omslag med ytterkuvert från godkända budröster Sparas under mandatperioden Valrum Via kanslifunktion

Omslag med ytterkuvert från godkända budröster Sparas under mandatperioden Valrum Via kanslifunktion

Omslag med budröster som underkänts och tagits omhand Sparas under mandatperioden Valrum Via kanslifunktion

Protokoll över mottagna förtidsröster Sparas under mandatperioden Närarkiv Via kanslifunktion

Röstkort som samlats upp i vallokaler och röstningslokaler Gallras* efter val Valrum Via kanslifunktion * Används synonymt till  formuleringen "Kan 

förstöras" i Valmyndighetens handbok (2018)
Röstlängd som använts vid val Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Uppföljning av röstmottagningen (kommunens planeringsunderlag till 

nästa val)

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Uppföljning av till exempel lokaler, transporter, kommunala bud, 

intern och extern information (kommunens planeringsunderlag till 

nästa val)

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Uppföljning av till exempel lokaler, transporter, kommunala bud, 

intern och extern information (kommunens planeringsunderlag)

Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Valdistrikt, karta och kodförteckning över motsvarande Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Valnämndens diarieförda handlingar Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Väljarförteckning Sparas under mandatperioden Närarkiv Via kanslifunktion

1 4 3 2 Hantera EU-val Se 1.4.3.1

1 4 3 3 Hantera folkomröstningar Se 1.4.3.1 Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar



A. Verksamhetstyp B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process Generisk process

Förslag

Lagstiftning

Anmärkning

Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

A B C D

1

1 0

1 0 0 Leda - Styra - Organisera Ledningsprocess

Styrningsprocess

Projektprocess

Utredningsprocess

Verksamhet som rör ledning, planering och uppföljning av bolagets centrala ledning

1 1 Ledning
1 1 0 Ledning

1 1 1

1 1 1 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0 Processer och styrdokument som rör ledning och samordning av de kommunala bolagen.

1 1 1 1 Hantera koncernledningsprocess Ledningsproces Övergripande ledning och samordning av de kommunala bolagen. 

1 1 2

1 1 2 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 1 2 1 Hantera bolagsstämmoprocess Ärendeberedning och beslut. Obs, denna klassning används endast för själva 

stämmoprocessen och de dokument som skapas i denna. De ärenden som behandlas av 

stämman och de dokument som ingår i dessa registreras enligt klassningen för de processer 

de tillhör. 

1 1 2 2 Hantera bolagsstyrelseprocess Obs, se bolagsstämmoprocessen ovan

1 1 2 3 Hantera särskilda beredningar

1 1 3

1 1 3 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0 Processer och styrdokument som rör kommungemensam ledning av verksamheter. För 

ledning av resp VO, se 2.1-2.10 samt 3.1-3.12

1 1 3 1 Överlägga och besluta Överläggningar med direktion, stab etc

1 1 3 2 Planera och följa upp verksamhet Ledningsprocess Löpande ledningsarbete. Årlig mål- och resursplanering, se nedan.

1 1 3 3 Utveckla verksamhet Verksamhetsutvecklingsprocess

1 1 3 4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsutvecklingsprocess

1 1 3 5 Tillhandahålla juridisk expertis Resultat i form av yttranden är oftast inbäddade i andra processer

1 1 3 6 Tillhandahålla juridisk utbildning och information Personalutvecklingsprocess

1 1 4

1 1 4 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 1 4 1 Lämna uppgifter till SCB

1 1 4 2 Rapportera till Bolagsverket

1 1 4 3 Hantera övrig myndighetsrapportering

1 1 5

1 1 5 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 1 5 1 Hantera policy och varumärke

1 1 5 2 Kommunicera och samverka Samverkansprocss

1 1 5 3 Träffa överenskommelser Samverkansprocss

1 1 5 4 Delta i gemensamma projekt Samverkansprocss

1 1 5 5 Driva gemensamma projekt Samverkansprocss

1 2 Styrning
1 2 0 Ledning

1 2 1

1 2 1 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 2 1 1 Hantera styrdokument från regering och riksdag Styrningsprocess Avser lagar och beslut som inte hanteras i något annat verksamhetsområde. 

1 2 2

1 2 2 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 2 2 1 Hantera policys och mål Styrningsprocess

1 2 2 2 Hantera reglementen och arbetsordningar Styrningsprocess

1 2 2 3 Hantera ägardirektiv Styrningsprocess Implementering och uppföljning

1 2 2 4 Hantera koncernstyrning Styrningsprocess

1 2 3

1 2 3 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 2 3 1 Bedriva internkontroll

1 2 3 2 Hantera revision

1 2 4

1 2 4 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 2 4 1 Hantera 1-årig mål- och resursplan Styrningsprocess

1 2 4 2 Hantera flerårig mål- och resursplan Styrningsprocess

1 3 Organisering
1 3 0 Ledning

1 3 1

1 3 1 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 3 1 1 Organisera juridiska personer

1 3 1 2 Organisera verksamhet Kan avse företagsarkitektur, verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, processkarta, 

klassificeringsschema m m. . 
1 3 1 3 Organisera system Kan avse IT-arkitektur

1 3 1 4 Organisera linje Förvalta och utveckla den formella linjeorganisationen.

1 3 2

1 3 2 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0 Ordning för tjänstebeställning m m. Se även 2.0. 

1 3 2 1 Beställa och följa upp verksamhetsstöd Kan avse administrativt verksamhetsstöd i den egna organisationen eller externt

1 4 Demokrati och insyn
1 4 0 Ledning

1 4 1

1 4 1 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0 Fastställa och revidera taxa för kopior av allmänna handlingar

1 4 1 1 Tillhandahålla allmänna handlingar Innefattar bl a underprocesserna Sekretessprövning, Överklagande

1 4 1 2 Hantera personuppgifter Enligt PUL

1 4 1 3 Hantera skyddad identitet

1 4 2

1 4 2 0 Leda - Styra - Organisera Se ovan1.0.0

1 4 2 1 Hantering av kundsynpunkter Klagomål och förslag. 

Omvärld

Hantering av styrdokument från regering och riksdag

Hantering av styrdokument från fullmäktige och koncernledning

Merparten av verksamheten i denna klass består av övergripande projekt samt överläggningar och beslut. Det bakomliggande arbetet 

registreras i klass 2.1 och 2.2

Offentlig dialog

Egen styrning och kontroll

Mål- och resursplanering

Organisering

Samordnad beställning av verksamhetsstöd 

Hantering av allmänna handlingar

Koncernledning

Bolagsledning

(Ersätt "Bolagsledning" med namn på aktuellt företag)

Affärsledning

Myndighetsredovisning

Struktur

Ledning av central ledningsfunktion

LEDNING AV KOMMUNALA FÖRETAG



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styrdokument

Uppdaterat senast 2013
Information Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

A B C D

2 1 0

2 1 0 1 Leda informationsförvaltning

2 1 0 2 Styra informationsförvaltning

2 1 0 2 1 Implementera och följa upp centrala

styrdokument

Styrdokument Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protokollsutdrag Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 1 0 2 2 Utöva tillsyn Dataskyddsförordning [GDPR]

Arkivtillsyn

Dataskyddsförordning (GDPR)

Arkivlag

Granskningsprotokoll Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 1 0 2 3 Värdera och säkerhetsklassa 

verksamhetsinformation

Dataskyddsförordning (GDPR)

Offentlighets- och sekretesslag

Patientdatalag

Socialtjänstlag

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

NIS [Network and Information Security]-direktiv

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälso, med mera [HSFL-FS]

Patientlag

Säkerhetsskyddslag

Arkivlag

Kommunallag

Beredskapslag

Förvaltningslag

Skollag

Miljöbalk

Informationssäkerhetsklassning Gallras efter överföring till systemförvaltningsplan KLASSA klassa-info.skl.se

Risk och konsekvensbedömning (DPIA) Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Systemförvaltningsplan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 1 0 2 4 Upprätta och àjourföra strategi för 

systemutveckling

Informationssäkerhetspolicy Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 1 0 2 5 Upprätta  och àjourföra dokumentationsplan Informationshanteringsplan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 1 0 2 6 Upprätta och àjourföra 

informationssäkerhetsplan

Se 2.1.0.2.4

2 1 0 2 7 Upprätta och àjourföra arkivredovisning Arkivredovisning Bevaras Arkivförteckningssystem Via arkivarie 1 år efter att information upprättats

Statistik Bevaras Arkivförteckningssystem Via arkivarie 1 år efter att information upprättats

Gallringsrapport Bevaras Arkivförteckningssystem Via arkivarie 1 år efter att information upprättats

Översiktsblad Bevaras Arkivförteckningssystem Via arkivarie 1 år efter att information upprättats

2 1 0 3 Organisera informationsförvaltning  - organisera lilnjeorganisation 

 - organisera verksamhetsstöd

 - organisera verksamhet och processer

Processkartläggning Gallras vid uppdatering Guideverktyg Kategori

2 1 1

2 1 1 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

2 1 1 1 Registrera ärenden Handling Se respektive process Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Logga Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Akt Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 1 1 2 Registrera inkomna och upprättade 

handlingar

Se 2.1.1.1

2 1 1 3 Hantera processmetadata och  

klassificeringsstruktur 

Metadata gallras om ärende gallras, se berörd process   Administrativ enhet Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Ärendeansvarig Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Diarium Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Sekretesskod Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Behörighetsgrupp Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Arkivdel Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Projekt Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Gallringskod Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Lagrum Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Status Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Klassificeringskod Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Anteckning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Ärendeflöde Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Behandling Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Bevakning Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Handlingstyp Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Ärendenummer Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Datum Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Åtkomst Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 1 1 4 Hantera metadataschema Processen tillför inga allmänna handlingar

2 1 2 Teknisk IT - se 2.2.2 - 2.2.3

2 1 2 0 Leda - Styra - Organisera

2 1 2 0 1 Styra  - hantera strategi för systemutveckling Kopplat till strategi för Bevarande 2.1.1.3

Genomföra uppdrag

2 1 2 1 Hantera åtgärder enligt 

informationshanteringsplan

Processen tillför inga allmänna handlingar Kontroll, àjourhållning, revidering

2 1 2 2 Hantera åtgärder enligt  

informationssäkerhetsplan

Processen tillför inga allmänna handlingar Kontroll, àjourhållning, revidering

2 1 2 osv

2 1 3 Teknisk IT - se 2.2.2 - 2.2.3

2 1 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 1 3 1 Hanantera åtgärder enligt strategi för 

systemutveckling

Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

2 1 3 2 Dokumentera system Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

T ex RA-FS* 2009:1 * Riksarkivets generella föreskriftsserie

2 1 3 3 Förvara verksamhetsinformation och 

datalager

Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

Inkl. molntjänster

2 1 3 4 Hantera datamodeller för 

bevarandeinformation

Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

Vid sammansatta dokument där information hämtas från 

olika källor 

2 1 4 Till nytt system, till mellanarkiv, till system för bevarande

2 1 4 0 Leda - Styra - Organisera Ordning för överföring till arkiv m m enligt SS-ISO 14721

RA-FS 2009:1-2

FGS*-planering

* Riksarkivets generella föreskriftsserie

* Förvaltningsgemensamma specifikationer

Genomföra uppdrag

2 1 4 1 Planera systemlivscykler Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

Förbereda avveckling av system, prioritera åtgärder för 

överföring och bevarande av information 

2 1 4 2 Överföra verksamhetsinformation mellan 

system 

Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

2 1 4 3 Överföra verksamhetsinformation till 

mellanarkiv

Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

2 1 4 4 Överföra verksamhetsinformation till system 

för bevarande

Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

2 1 4 5 Hantera analog arkivering Se  2.1.5.5

2 1 5

2 1 5 0  Leda - Styra - Organisera Ordning för förvaltning enligt SS-ISO 14721

 RA-FS 2009:1-2. Ledning och styrning av centralarkivfunktion. 
Genomföra uppdrag

2 1 5 1 Förbereda och hantera arkivleverans Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

SIP*och Ingest enl. OAIS* * Submission Information Package

* Open Archival Information System

2 1 5 2 Arrangera för arkivförvaltning Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

Upprättande av AIP* enligt OAIS* * Archival Information Package

* Open Archival Information System

2 1 5 3 Förvara och vårda digitala arkiv Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

Hantering enligt OAIS* Inkl metadatahantering

* Open Archival Information System

2 1 5 4 Tillgängliggöra handlingar Kommunen har inte eArkiv och därför är processen inte 

aktuell

DIP* enligt OAIS* * Dissemination Information Package

* Open Archival Information System

2 1 5 5 Ta emot och förvalta analoga handlingar Ta emot 

Registrera 

Införliva

Ordna och redovisa 

Gallra

Digitalisera

Vårda 

Låna ut 

Leveransreversal Bevaras, se anmärkning Arkivförteckningssystem

Arkivarie

Via arkivarie Efter 1 år Papperskopia gallras efter inskanning till 

arkivförteckningssystem

Arkivförteckning Bevaras Arkivförteckningssystem Via arkivarie 1 år efter att information upprättats

Informationshanteringsplan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Arkivreglemente Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Lånekvitto Gallras vid återlämnande av arkiv Arkivarie Via arkivarie

Gallringsbeslut Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Gäller enbart föreningsarkiv Tillåtelse Gallras vid återlämnande av arkiv Tjänsterum arkivarie Datum

Skriftlig förståelse Gallras vid återlämnande av arkiv Tjänsterum arkivarie Datum

Instruktion, Vad ska bevaras? Gallras vid uppdatering Samarbetsyta http://rum.samkom.se/Sites/arkiv/F%C3%B6reningsarkiv

Samtycke Bevaras Arkivförteckningssystem Via arkivarie Årligen

2 2

 VT 2

A. V-typ

2         1

VERKSAMHETSSTÖD 

INFORMATIONSFÖRVALTNING

Ledning -Stryrning-Organisering

Registratur

Dokumentation och dokumenthantering 

Verksamhetsnära systemförvaltning 

Överföring av verksamhetsinformation

Arkivförvaltning

SYSTEMFÖRVALTNING & ARKITEKTUR



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styrdokument

Uppdaterat senast 2013
Information Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

 VT 2

A. V-typ

VERKSAMHETSSTÖD 

2 2 0

2 2 0 1 Leda Ramuppdrag Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Mötesanteckning, IT-styrgrupp Gallras efter 5 år Intern webb http://rum.samkom.se/Sites/itsamverkan

Resursfördelning Gallras efter 10 år Affärssystem Via ekonom

IT-säkerhetspolicy Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

IT-säkerhetsinstruktion - förvaltning och användare Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Mobiltelefonpolicy Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Hantera licenser Licens och certifikat Gallras när system avvecklats Server Via IT-enhet

2 2 1

2 2 1 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 2 1 1 Driva företagsarkitektur (EA) Kommunen har i dagsläget ingen dokumenterad 

arkitektur

Övergripande företagsarkitektur 

2 2 1 2 Driva verksamhetsarkitektur Kommunen har i dagsläget ingen dokumenterad 

arkitektur

Processkartor och processarkitektur

2 2 1 3 Driva systemarkitektur Kommunen har i dagsläget ingen dokumenterad 

arkitektur

Arkitektur kopplad till systemplattformar och hantering av 

systemportfölj på övergripande nivå  

2 2 2

2 2 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 2 2 1 Hantera IT-system  - anskaffa system

 - implementera system

 - förvalta system

 - avveckla system

Beställning Gallras när system avvecklats Ärendehanteringssystem Via IT-enhet

IT-utvecklingsärenden Gallras efter 5 år E-tjänst Via IT-enhet

Applikationsavtal Gallras när system avvecklats Intern webb http://kommunity2.samkom.se/kommunen/forvaltningsledning/s

ektorservice/it/Sidor/AvtalT.aspx
Systemdokumentation Gallras när system avvecklats Intern webb Via IT-enhet

Elektroniska spår från

internetuppkoppling

Gallras efter 1 år Server Via IT-enhet x

Maillogg Gallras efter 3 månader Mailsystem Via IT-enhet

Förteckning över datorer Gallras vid uppdateirng Ärendehanteringssystem Via IT-enhet

2 2 3

2 2 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 2 3 1 Hantera egen serverdrift och backup Systemdokumentation för server och IT-system Gallras när system avvecklats eller vid förändring Informationsverktyg

Systemkartan.se

Via IT-enhet

Backup Gallras enligt applikationsavtal Informationsverktyg Via IT-enhet

2 2 3 2 Hantera outsourcad drift Kommunen bedriver drift i egen regi

2 2 3 3 Hantera fel Felanmälan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Via IT-enhet

Statusuppdatering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Via IT-enhet

Ärendebeskrivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Via IT-enhet

Lösningsbeskrivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Via IT-enhet

Intern ärendeinformation Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Via IT-enhet

2 2 3 4 Hantera säkerhet Regler för brandvägg Gallras vid uppdatering Brandvägg Via IT-enhet x

Systemdokumentation för IT-system Gallras när system avvecklats eller vid förändring Informationsverktyg

Systemkartan.se

Via IT-enhet

2 3

2 3 0

Personalhandbok Gallras vid uppdatering Författningshandbok Alfabetisk

2 3 1

2 3 1 0 Leda - Styra - Organisera Inklusive verksamhet i partssammansatta organ enligt 7 kap Kommunallag Fullmakt, fackordföranden Bevaras Närarkiv Datum Efter 5 år

Avtal Bevaras Närarkiv Datum 5 år efter att avtal upphört Till exempel kollektivavtal, lokala avtal, lokal samverkan

Enskilt avtal, personal Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång Enskilda avtal såsom bisyssla, jäv, avgångsvederlag, 

bruttolöneväxling
Enskilt avtal, tjänstebil, årskort Gallras efter 5 år Närarkiv Datum

Förhandlingsprotokoll Bevaras Närarkiv Datum Efter 5 år Även fullmakt

Genomföra uppdrag

2 3 1 1 Hantera samverkan enligt avtal Kollektivavtal enligt Medbestämmandelag § 10 Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer

År

Personnummer

5 år efter att ärende avslutats

2 3 1 2 Hantera LAS Anspråk på företrädesrätt Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Avstående från rätten till konvertering Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 1 3

2 3 1 4 Hantera övrig personalsamverkan Protokoll från överläggning i enskilt individärende Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer 

Efter 5 år  - förberedelse

 - samtal

 - överenskommelse

 - uppföljning
Lokal samverkan / protokoll, VSG Bevaras Närarkiv

Intern webb

Personalhandbok per verksamhet

År

Månad

Efter 5 år

Hantera lönerevision Löneöversyn, underlag för 

avstämningar/förhandlingar/överläggningsprotokoll

Gallras efter 10 år Personalsystem

Närarkiv

År

Löneöversynsförhandlning Bevaras Närarkiv År

Personnummer

Efter 5 år x Sekretess enligt 19 kap 6 § Offentlighets- och sekretesslag  i 

förekommande fall
Lokalt kollektivavtal, LOK Bevaras G:

Närarkiv

 G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-funktion\HR-

administratör\Delegationsbeslut kommunstyrelsen

År, Månad

Efter 5 år

Anteckning, APT Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-

funktion\APT\Minnesanteckningar
Protokoll, SSG Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Protkoll, KSG Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

2 3 2

2 3 2 0 Leda - Styra - Organisera Kompetensplanering, utveckling av ledarskapsprogram, 

introduktionsprogram m m

Genomföra uppdrag

2 3 2 1 Rekrytera och anställa Betyg/legitimation/examensbevis Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Intyg om arbetserfarenhet Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Kravprofil inför rekrytering Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-

funktion\Rekrytering\Kravprofiler inför annonser

Sektor

Verksamhet

Befattning
Personalmeddelande vid nyanställning Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Registerutdrag ur belastningsregister/misstankeregister Gallras efter 1 år Berörd chef Via berörd chef Gilltigt i 1 år

Sekretessförbindelse Bevars Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 2 2 Hantera kompetensförsörjning - kompetensutveckla Annons gällande ledig tjänst, kungörelse Gallras efter 2 år Rekryteringssystem Via handläggare

2 3 2 2 Anställningsbeslut Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Kompetensutvecklingsplan Gallras när anställning upphör Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

Utbildningsintyg/kursintyg under anställning Gallras vid inaktualitet Tjänsterum berörd chef Via berörd chef

2 3 2 2 - utbilda i ledarskap Ansökningshandling, ej erhållen tjänst Gallras efter 2 år Rekryteringssystem Via handläggare

2 3 2 2 - driva mentorverksamhet Ansökningshandling ,erhållen tjänst Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 2 3 Hantera omställning Personalmeddelande vid ändring Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Övrig handlinga rörande personal Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Särskild överenskommelse/avtal med anställd Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 3

2 3 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 3 3 1 Hantera jourjournal/TiB *schema Schema för tjänsteman i beredskap Gallras efter 3 år Närarkiv Datum 

Schema

* Tjänsteman i Beredskap

2 3 3 2 Hantera schemaläggning Arbetstidsschema Gallras efter 5 år Närarkiv År

Personnummer

2 3 3 3 Semesterplanera Semesterdagsdagsväxling, ansökan Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Semesterlista Gallras vid inaktualitet G: G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-

funktion\Semesterplanering HR-funktionen
2 3 3 4 Hantera särskilda anställningsformer Se 2.3.2.1

2 3 3 5 Hantera ledigheter Ledighetsansökan, under 6 månader Gallras efter 5 år Personalsystem Personnummer

Ledighetsansökan, längre än 6 månader Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Ledighet med lön för fackligt uppdrag/Redovisning av 

delegationsbeslut av facklig ledighet

Bevaras Närarkiv Personnummer

Årsvis enligt förteckning 

Efter 5 år

2 3 4

HR / PERSONAL

Ledning-Styrning-Organisering

Arkitektur

Teknisk systemförvaltning

IT-plattform och drift

Ledning-Styrning-Organisering

Samverkan och förhandling

Kompetensförsörjning

Bemanning 

Arbetsmiljö 

http://rum.samkom.se/Sites/itsamverkan
http://kommunity2.samkom.se/kommunen/forvaltningsledning/sektorservice/it/Sidor/AvtalT.aspx
http://kommunity2.samkom.se/kommunen/forvaltningsledning/sektorservice/it/Sidor/AvtalT.aspx
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2 3 4 0 Leda - Styra - Organisera Avtal, policys . Arbetsmiljölag (977:1160)

Genomföra uppdrag

2 3 4 1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Utvecklingssamtal Gallras när anställning upphör Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

Skyddsrond Gallras 5 år efter genomförd skyddsrond Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

2 3 4 2 Göra arbetsmiljöutredningar Tillsynsprotokoll Gallaras 5 år efter upprättande Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

Konsekvensanalys Gallras 5 år efter genomförd analys Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

2 3 4 3 Driva mångfaldsarbete Jämställdhet och mångfald Aktiv åtgärd för likabehandling, styrdokument Gallras vid inaktualitet samt vid revidering Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

2 3 4 4 Hantera krisstöd Anhörigförteckning Gallras när tjänst avslutas Personalsystem Via självservice

Hantera distansarbete Överenskommelse om distansarbete Gallras när anställning upphör Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

2 3 5

2 3 5 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 3 5 1 Bedriva friskvård Ansökan om friskvårdsbidrag Gallras efter 7 år Berörd chef

Personalredogörare

Via chef

Via  personalredogörare

2 3 5 2 Utföra medicinska kontroller Hälsokontroll Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång x Gäller nattarbetare, örs hos företagshälsovård

2 3 5 3 Ge vård Beställning, till berörd vård Gallras efter 2 år Berörd chef Via berörd chef

Begäran, antal vårdbeställningar Gallras efter 5 år Handläggare Via handläggare

Läkarintyg Gallras 2 år efter att intyg slutat gälla Rehabiliteringssystem Personnummer Sekretess om det innehåller känsliga personuppgifter

2 3 5 4 Hantera tillbud Personalhälsa Beslut om sjukersättning Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 5 5 Hantera arbetsskada Anmälan om arbetsskada, med tillhörande information, ex 

ersättning, tillbudsrapport

Bevaras Incidentrapporteringssystem

Berörd chef

Personnummer

Via berörd chef

Efter 5 år x

2 3 5 6 Rehabilitera Se 2.3.5.3 Planering för återgång till arbete Gallras 2 år efter återgång i arbete Rehabiliteringssystem Via handläggare

2 3 6

2 3 6 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 3 6 1 Beräkna och betala ut lön Lön Kollektivavtal Tjänstgöringsintyg/Arbetsgivarintyg/tjänstgöringsbetyg - 

inkommet

Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Intyg om förlorad arbetsinkomst Gallras efter 2 år Närarkiv Mandatperiod

Personnummer 
Intyg om förlorad arbetsinkomst, upprättat Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-funktion\LÖN\Intyg

Arbetsgivarintyg- upprättat Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-

funktion\LÖN\Intyg\2020
Avdrag mobilsamtal Gallras efter 5 år Närarkiv År

Personnummer

Beslut bevaras i personalsystem

Avdrag måltider Gallras efter 5 år Närarkiv År Beslut bevaras i personalsystem

Avtal, löneavstånd till förmån för pensionsförsäkring Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Beodrad förskjutning av arbetstid Gallras efter 5 år Närarkiv År

Personnummer
Beslut från Skatteverket Gallras efter 5 år Närarkiv År

Personnummer
Delegationsbeslut lönetillägg Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Delegationsbeslut lönetillägg, redovisning Bevaras Lönesystem

G:

Närarkiv

G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-funktion\HR-

administratör\Delegationsbeslut kommunstyrelsen

Datum

Efter 5 år

Dokumentation av lönesamtal Gallras när anställning upphör Chef på respektive verksamhet Via chef på respektive verksamhet

Ersättning för utlägg av kvitton Gallras efter 7 år Närarkiv

Personalredogörare

Personnummer Beslut Bevaras i personalsystem

Förskottsutbetalning Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv

Personnummer

Avdrag kaffe Bevaras Lönesystem

Närarkiv

Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Körjournal, egen bil i tjänsten Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv

Personnummer Beslut Bevaras i personalsystem

Löneskuld, underlag och beslut Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv

Personnummer

Nylönesättning, sammanställning och beslut Bevaras Lönesystem

Närarkiv

Datum Efter 5 år

Månadsrapport Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv

Personnummer

Reseförskott Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv

År

Personnummer

Reseräkning, kvitton Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv 

Tjänsterum personalredogörare

År

Personnummer

Reseansökan Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv

Tjänsterum personalredogörare

År

Personnummer

Ansökan om fritidsstudiebidrag Bevaras Lönesystem

Närarkiv

Personnummer Vid arbetstagares bortgång

Kronofogdebeslut Gallras efter 10 år Närarkiv Kronologisk

Matrikelkort Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Övrigt underlag Gallras efter 5 år Lönesystem

Närarkiv

Personnummer

Betala ut arvoden Arvordesbeslut till stödfamilj Gallras efter 5 år Närarkiv År 

Personnummer
Beslut, familjehemsersättning Gallras efter 5 år Närarkiv År

Personnummer
Arvordesbeslut, kontaktperson Gallras efter 5 år Närarkiv År

Personnummer

Enligt LSS

Förättningsarvode Gallras efter 10 år Lönesystem

Närarkiv

Mandatperiod

Datum
Sammanträdesarvode Gallras efter 10 år Lönesystem

Närarkiv

År

2 3 6 2 Hantera personalförsäkring AFA-försäkring Anmälan om arbetskada, med tillhörande underlag Bevaras Incidentrapporteringssystem Personnummer Efter 5 år

2 3 7

2 3 7 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 3 7 1 Hantera personalsamtal Avgångssamtal Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

2 3 7 2 Genomföra personalsociala åtgärder Utredning Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång x Sekretess enlig 39 kap 1-2 §§ OSL i föekommande fall

Rehabiliteringsutredning Bevaras Rehabiliteringssystem

Berörd chef

Personnummer Efter 5 år x Handlingen Bevaras i låst skåp hos chef och överförst till 

sekritessskåp i närarkiv när ärende har avslutats. 

2 3 7 3 Genomföra gemensamma 

personalaktiviteter

Ansökan Ha kul-aktivitet, papper Gallras efter 1 år HR-adminstratör Via HR-administratör

År, sektor

Ansökan Ha Kul-aktivitet, digitalt samt utvärdering med deltagare Gallras efter 3 år G: G:\Administration\Kommunledningsstab\HR-funktion\HR-

administratör\Ha kul\Ha Kul kvitton

År, sektor

2 3 8

2 3 8 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 3 8 1 Hantera bisysslor Redovisning av bisyssla Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 8 2 Hantera disciplinåtgärder Avstängning Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Narkotika- och alkoholtest, resultat Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång x Görs hos företagshälsovården

Varning Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 9

2 3 9 0 Leda - Styra - Organisera Uppvaktning Minnesgåva Bevaras Lönesystem Via handläggare Efter 5 år Ex 25-årsgåva

Tjänstgöringsbetyg Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Genomföra uppdrag

2 3 9 1 Hantera uppsägning  - egen uppsägning

 - uppsägning från arbetsgivaren

 - upphörande av tidsbegränsad anställning

Beslut om avgångsnederlag Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Uppsägning från arbetsgivare Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Uppsägning på egen begäran Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 3 9 2 Hantera pension  - tjänstepension

 - avtalspension

Alternativ KAP-KL Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Ansökan om pensionsavgång Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

Personalhälsa

PA

Personalsociala åtgärder

Övriga personalåtgärder

Upphörande av anställning
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2 3 9 3 Hantera dödsfall Dödsfall, besked Bevaras Närarkiv Personalakt

Personnummer

Vid arbetstagares bortgång

2 4 Budget och bokslut - se VT 1. Ledning 2.4

2 4 0

Styrdokument  Bevaras G:

Närarkiv

Ekonomiportal

Via ekonom

Intern webb
Attesförordning, register över akutella och upphörda Gallras efter 7 år G:

Närarkiv

Via ekonom

Dagordning, budgetutskott Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Dagordning och material, budgetutskott Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Logglista, affärssystem Gallras efter 2 år G:

Närarkiv

Via ekonom

Protokoll, budgetutskott Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

2 4 1

2 4 1 0 Leda - Styra - Organisera Kontoplan

Kommunallag 8 kap 14 §

Genomföra uppdrag

2 4 1 1 Fakturera kunder Inkl betalningsförelägganden

Autogiro, journal till bankgiro Gallrav id inaktualitet Affärssystem Via ekonom

Autogiro,medgivande från kund Gallras efter upphört medgivande Tänsterum ekonomiassistent Via ekonom

Autogiro,medgivande till bank Gallras vid uppsägning G: Via ekonom

Kundfaktura med bilagor Gallras efter 7 år Affärssystem Via ekonom

2 4 1 2 Hantera leverantörsfaktura Inkl betalningsförelägganden

Elektronisk beställning/ordersvar Gallras efter 2 år Affärssystem Via ekonom

Fakturanummerserier, KR Gallras efter 7 år Affärssystem

G:

Via konom

Verifikation, extern leverantörsfaktura - elektronisk Gallras efter 7 år Scanningssystem Via ekonom

Verifikation, extern leverantörsfaktura - papper Gallras efter 7 år Närarkiv Via ekonom Närarkiv efter 2 år

Verifikation, intern faktura Gallras efter 7 år Affärssystem Via ekonom

Verifikation, utanordning , leverantörsreskontra Gallras efter 7 år Affärssystem Via ekonom

Verifikationsnummerserie Gallras efter 7 år Affärssystem Via ekonom

2 4 1 3 Redovisa inkomstskatt och moms Momsredovisning Gallras efter 7 år Tjänsterum ekonom

Närarkiv

G:

Via ekonom Hanteras under  mapp Ludvikamomsen

Återsökning moms Gallras efter 7 år Tjänsterum ekonom

G:

Närarkiv

Via ekonom Hanteras under  mappLudvikamomsen

2 4 1 4 Bokföra och redovisa

Anläggningsreskontra Gallras efter 7 år Affärssystem Via ekonom Exkl. de bilagor som ingår i års och delårsbokslut

Avstämning bankgiro/postgiro/bank Gallras efter 2 år Affärssystem

Tjänsterum ekonom

Via ekonom

Avstämning reskontra Gallras efter 2 år Affärssystem

Närarkiv

Via ekonom

Bokföringsorder Gallras efter 7 år Affärssystem

G:

Via ekonom

Budgetverifikation Gallras efter 7 år Affärssystem

G:

Via ekonom

Följesedel Gallras efter 2 år Tjänsterum ekonom Via ekonom Efter avstämning mot fakturan om fakturan  är specifiserad 

och inte en samlingsfaktura
Grundbokföring Bevaras Affärssystem

Närarkiv

Via ekonom 10 år Respektive år sparas elektroniskt i gemensam mapp

Huvudbokföring Bevaras Affärssystem

G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år Respektive år sparas elektroniskt i gemensam mapp

Internbudget Gallras efter 5 år Affärssystem

Närarkiv

Via ekonom

Internbudget beräkningsunderlag Gallras efter 5 år Affärssystem

Närarkiv

Via ekonom

Inventarieförteckning Gallras efter 7 år Närarkiv Via ekonom

Kassaverifikation/dagrapport med bilagor Gallras efter 7 år Affärssystem

Närarkiv

Via ekonom Stadshuset 7 år, Inkluderar handkassa ,kontantkassa

Kundfakturaunderlag - papper Gallras efter 7 år Närarkiv Via ekonom

Kundfaktura, avskrivning Gallras efter 7 år Affärssystem Via ekonom Stadhuset efter 7år

Kundreskontra Gallras efter 2  år Affärssystem Via ekonom

Kundreskontra, restlängd Gallras efter 7år Tjänsterum ekonomiassistent Via ekonom

Leverantörsreskontra Gallras efter 2 år Affärssystem Via ekonom

OCR-lista, inbetalningar Gallras efter 2 år Affärssystem Via ekonom

Kontoplan

Kodplan

Vid inaktualitet G: Via ekonom Uppdateras kontinuerligt

Kontoutdrag, plusgiro Gallras efter 2 år G:

Närarkiv

Via ekonom

Personalbudget Bevaras Personalsystem

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Redovisningsdokumentation Bevaras Närarkiv

G:

Via ekonom 10 år

Räkenskapssammandrag, Statistiska Centralbyrån Gallras efter 7 år G: Via ekonom 10 år

Års-, delårsbokslut underlag/specifikationer, konton Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Årsredovisning Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

10 år

2 4 1 5 Hantera avtal Försäkringsbrev Gallras efter 20 år G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Avtal, upphört Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Skadeärende Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Pantbrev Gallras vid inaktualitet G:

Närarkiv

Via ekonom Elektroniska pantbrev finns i publika arkivet

E-kommunkationsavtal Gallras efter 10 år G:

Närarkiv

Via ekonom Gallras 10 år efter avtalsslut

2 4 2

2 4 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 4 2 1 Hantera upplåning

Lån, kommunen låntagare Bevaras Närarkiv Via ekonom 10 år Gäller egna lån

2 4 2 2 Hantera utlån 

Lån, kommunen långivare Bevaras G:

Tjänsterum ekonom

Via ekonom 10 år

2 4 2 3 Förvalta kapital/portfölj Underlag placering, likvida medel Gallras vid inakutalitet efter ansvarsfrihet G: Via ekonom Underlag finns även i räkenskaperna

Underlag placering, pensionsfond Gallras vid inakutalitet efter ansvarsfrihet G: Via ekonom Underlag finns även i räkenskaperna

Värdepapper: aktiebrev, reverser Gallras vid inakutalitet G:

Närarkiv

Via ekonom

2 4 2 4 Hantera krav och fordringar När kommunen har utestående fordringar

Inkassouppdrag, avslutade Gallras efter 2 år Närarkiv

Inkassouppdrag hos Visma Gallras efter 1 år Lagras av Visma Visma hanterar lagring

2 4 2 5 Hantera kommunal borgen

Avbetalningsplan Gallras efter 2 år Affärssystem

G:

Via ekonom

2 4 2 6 Hantera kontantkassor

Checkhäfte Gallras efter två år Närarkiv Via ekonom Enligt bankavtal

2 4 3

2 4 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 4 3 1 Hantera statsbidrag Statiliga bidrag, diverse Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 3 år Enligt krav från staten hanteras bidragen på olika sätt 

beroende på bidragets innebörd
2 4 3 2 Hantera egna EU-bidrag Statiliga bidrag, diverse Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 3 år Enligt krav från staten hanteras bidragen på olika sätt 

beroende på bidragets innebörd
2 4 3 3 Hantera nationell medfinansiering Bidrag, diverse Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 3 år Annan projektägare än kommunen

2 4 3 4 Hantera övriga bidrag Bidrag, diverse Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 3 år

2 4 4

2 4 4 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 4 4 1 Hantera stiftelser, fonder och donationer Stiftelse/donation, allmän handling Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år

Utbetalning av fondmedel och stipendium Gallras efter 3 år Affärssystem Under förutsättning att ansvarsfrihet beviljats för året

Stiftels/Donation,räkenskapsmaterial Gallras efter 7år G:

Närarkiv

Via ekonom

2 4 5

EKONOMI

Bolagsfinansiering

Ledning-Styrning-Organisering

Redovisning

Kapitalförvaltning

Bidragshantering

Stiftelser och fonder



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styrdokument

Uppdaterat senast 2013
Information Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

 VT 2

A. V-typ

VERKSAMHETSSTÖD 

2 4 5 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 4 5 1 Hantera utdelningar och koncernbidrag Hanteras främst av Ulricehamns Stadshus AB Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år Ulricehamns Stadshus AB

2 4 5 2 Hantera ägartillskott Hanteras främst av Ulricehamns Stadshus AB Bevaras G:

Närarkiv

Via ekonom 10 år Ulricehamns Stadshus AB

2 5

2 5 0

2 5 1

2 5 1 0 Leda - Styra - Organisera Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster.

Genomföra uppdrag

2 5 1 1 Hantera upphandling över tröskelvärde Förfrågningsunderlag Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats Leverantören kan begära sekretess på delar av sitt anbud och 

avtal

Anbud Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats Leverantören kan begära sekretess på delar av sitt anbud och 

avtal
Utvärdering Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats Leverantören kan begära sekretess på delar av sitt anbud och 

avtal
Tilldelningsbeslut Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats Leverantören kan begära sekretess på delar av sitt anbud och 

avtal
Avtal Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats Leverantören kan begära sekretess på delar av sitt anbud och 

avtal
Överklagan med yrkande och dom Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats Leverantören kan begära sekretess på delar av sitt anbud och 

avtal

2 5 1 2 Hantera upphandling under tröskelvärde Se 2.5.1.1

Hantera löpande avtal Ramavtal Avtal Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats

Förlängningsavtal Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats

Tilläggsavtal Bevaras Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats

Uppsägning Gallras efter 1 år Upphandlingssystem

Närarkiv

Diarienummer

Via upphandlare

10 år efter att ärende avslutats

2 5 1 3 Avropa och göra direktinköp Avropa Beställning Gallras efter 1 år Beställningsförfarande framgår av avtal Via beställare

Orderbekräftelse Gallras efter 1 år Beställningsförfarande framgår av avtal Via beställare

Beslut om acceptans Bevaras Beställningsförfarande framgår av avtal Via beställare 10 år efter att ärende avslutats

Faktura Gallras efter 1 år Beställningsförfarande framgår av avtal Via beställare

Direktinköp Rekvisition Gallras efter 1 år Mailsystem Via beställare

Kvitto Gallras efter 1 år Mailsystem Via beställare

2 5 1 4 Reklamera Reklamation Gallras efter 1 år Mailsystem Via beställare

Korrespondens med levantör Gallras efter 1 år Mailsystem Via beställare

2 6 Avser byggnader och lokaler för egen verksamhet

2 6 0

Blankett, lokalbehov Ulricehamns kommun Gallras när lokalbehov åtgärdats Samarbetsyta Verksamhet Formulär för ärenden gällande ändrade lokalbehov inom 

den kommunala verksamheten
Minnesanteckning, kundmöte Gallras 2 år efter upprättande Fastighetssystem Via handläggare

Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och 

lokalanvändning

Bevaras Författningshandbok

Styrdokument

Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Författningshandboken

Styrdokument

Riktlinjer

Diarienummer

5 år efter att ärende avslutats

2 6 1

2 6 1 0 Leda - Styra - Organisera Fastighetsregister Gallras vid uppdatering G: G:\Administration\Sektor service\Fastighet\QlikView underlag

Ritning Bevaras Fastighetssystem

Närarkiv

Objekt 10 år efter upprättande Planrinting, VVS, Mark, konstruktion, el m.m.

Genomföra uppdrag

2 6 1 1 Uppföra lokal Relationshandling och relationsritning med administrativ 

föreskrift

Gallras vid uppdatering Fastighetssystem

G:

Projekt

G:\Administration\Sektor service\Fastighet\Ritningar\Arkiv
Geoteknisk undersökning Bevaras Fastighetssystem Objekt 10 år efter genomförd undersökning

Riskanalys för olika arbeten Gallras vid avveckling Fastighetssystem Objekt Ex sprängning, pålning, spontning

Relationsritning Gallras vid uppdatering Fastighetssystem

G:

Objekt

Via fastighetsenhet
Bankgaranti Vid inaktualitet, se kommentar Fastighetsenhet Objekt Begärs tillbaka efter garantitidens slut av givaren eller 

gallras
Byggmötesprotokoll Bevaras Fastighetssystem Projekt 10 år efter upprättande

Besiktningsprotokoll , slutbesiktning Bevaras Fastighetssystem Objekt 10 år efter upprättande

Garantibesiktningsprotokoll Bevaras Fastighetssystem Objekt 10 år efter upprättande

Slutbesked Bevaras Fastighetssystem Objekt 10 år efter upprättande

2 6 1 2 Bygga om lokal Se 2.6.1.1

2 6 1 3 Köpa lokal Köpeavtal Bevaras Närarkiv Fastighetstypsordning

Alfabetisk

5 år efter att avtal tecknats

2 6 1 4 Hyra lokal Hyreskontrakt, inhyrt objek Gallras 2 år efter uppsägning Analysverktyg

Fastighetsenhet

Analysverktyg, fliksystem per verksamhet (aktiva) 

Avflyttningsdatum (uppsagda)

Gallras ej om skuld kvarstår

Förhandlingsöverenskommelse om hyra Gallras 2 år efter upprättande Fastighetsenhet Årsvis

2 6 2

2 6 2 0 Leda - Styra - Organisera Inspektionsmeddelande för kännedom, Arbetsmiljöverket Gallras 5 år efter upprättande G: G:\Administration\Sektor 

service\Fastighet\Fastighetsskötsel\Arbetsmiljö
Inspektionsrapport hälsoskyddstillsyn för kännedom, Miljö- och 

samhällsbyggnadsenhet

Gallras 5 år efter upprättande G: G:\Administration\Sektor 

service\Fastighet\Fastighetsskötsel\Inspektionsrapporter
Genomföra uppdrag

2 6 2 1 Underhålla lokal Underhållsplan Gallras vid uppdatering G: G:\Administration\Sektor service\Fastighet\Underhållsplan

Dokumentation av styrsystem Gallras vid uppdatering Fastighetssystem

Närarkiv

Objekt

Datum

Exempelvis värme och ventilation

Radonmätning Bevaras Fastighetssystem Objekt 5 år efter genomförd mätning Fastighetssystem from 2019

CFC kontroll, kyla Bevaras Fastighetssystem Objekt 5 år efter genomförd kontroll

Myndighetsbesiktning Gallras när ny besiktning genomförts Fastighetssystem Objekt Exempelvis brandskydd, sotning, hissar, eldrivna portar

Elrevisionsprotokoll och elrevisionsintyg från Elektriska nämnden Gallras 3 år efter upprättande Fastighetssystem

Tjänsterum driftsansvarig

Objekt 

Drifts- och skötselinstruktion Gallras vid inaktualtitet Fastighetssystem

Närarkiv

Objekt

Objekt 

Energideklaration Gallras när ny deklaration har genomförts Fastighetssystem Objekt 

Energistatistik Bevaras Energistatistikprogram Objekt Vid försäljning/rivning Exempelvis el, vatten, värme

Beredskapslista Gallras vid uppdatering Fastighetssystem Jourpärm

Arbetsbeställning till skog- och servicelag Gallras 1 år efter inkommen beställning Mailsystem Via skog- och servicelag

Arbetslista, snickare Gallras  7 år efter upprättande Reception Månad

Kontroll, fastighetsrondering Gallras 3 år efter genomförd kontroll Fastighetssystem Objekt

Felanmälan, fastighet Gallras 2 år efter inkommen anmälan Felanmälanssystem Datum

Fastighetsförsäkringsbrev Gallras 10 år efter försäkringens upphörande G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Ekonomifunktionen\För

säkringar

2 6 2 2 Vårda lokal - Lokalvård Momentbeskrivning Gallras vid uppdatering Tjänsterum enhetschef

Intern webb

Lokaltyp Städinstruktion

Städrutin, blod Gallras vid uppdatering G:

Tjänsterum enhetschef

G:\Administration\Sektor 

service\Kommunservice\Lokalvård\Städrutiner

Via enhetschef
Städrutin, dusch Gallras vid uppdatering G: G:\Administration\Sektor 

service\Kommunservice\Lokalvård\Städrutiner
Kläd-/servicerutin Gallras vid uppdatering G: G:\Administration\Sektor service\Kommunservice\Lokalvård\Kläd 

och servicerutin-Spelregler

Uppgift om ytor och tidsåtgång Gallras vid uppdatering Lokalvårdssystem Per fastighet Endast tillgång för enhetschef och samordnare för 

lokalvården

2 6 2 3 Sköta utemiljöer Lekplatsbesiktning Gallras 5 år efter genomförd besiktning Fastighetssystem Objekt

Underhållsplan Gallras vid uppdatering G: Fastighet

Underhållsplan

2 6 3

2 6 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 6 3 1 Sälja lokal Se 3.1.3.2

2 6 3 2 Säga upp lokal Hyreskontrakt, inhyrt objekt Gallras 2 år efter uppsägning Analysverktyg

Fastighetsenhet

Analysverktyg,  fliksystem, aktivt

Avflyttningsdatum, uppsagt

Får ej gallras om skuld kvarstår

2 6 4

2 6 4 0 Leda - Styra - Organisera Gränsdragningslista Gallras vid uppdatering Intern webb Intern webb / organisation / fastighet Ansvars och kostnadsfördelning

Genomföra uppdrag

2 6 4 1 Hyra ut lokal  - hyra ut byggnad eller lokal

 - villkorsändra

 - säga upp hyresgäst 

Hyreskontrakt, uthyrt objekt Gallras 2 år efter uppsägning Analysverktyg

Fastighetsenhet

Analysverktyg,  fliksystem, aktivt

Avflyttningsdatum, uppsagt

Får ej gallras om skuld kvarstår

Varningsbrev För utskick

Egen kopia gallras efter 2 år i enlighet med GDPR
Besiktningsprotokoll, lokal/lägenhet Gallras när nytt protokoll upprättats Fastighetssystem Objekt

2 7

2 7 0

3 7 0 1

3 7 0 osv

Avveckling

Intern uthyrning

INKÖP

Ledning-Styrning-Organisering

Inköp

Ledning-Styrning-Organisering

INVENTARIEHANTERING

LOKALFÖRSÖRJNING & FASTIGHETSUNDERHÅLL

Ledning-Styrning-Organisering

Anskaffning

Drift och underhåll



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styrdokument

Uppdaterat senast 2013
Information Bevaras/Gallras Var finns informationen nu? Sökväg Överlämning till kommunarkivet Sekretess Kommentarer

 VT 2

A. V-typ

VERKSAMHETSSTÖD 

2 7 1

2 7 1 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 7 1 1 Hantera inventarier Se 2.5.1 Inkl sakförsäkring

2 8 Informationssäkerhet - se 2.1.0, 2.1.3

2 8 0

3 8 0 1

3 8 0 osv

2 8 1

2 8 1 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 8 1 1 Utöva intern krisledning Lag om åtgärder vid extraordinära händelser (2006:544) Beslutsunderlag, vid dokumentation av händelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats Sekretess råder vid behov

Beslut Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Utvärdering Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Lägesbild Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Information till allmänheten Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Tjänsteman i beredskap Händelselogg med information, beslutsunderlag, beslut och 

lägesbild

Gallras efter 10 år Intern webb G:/Tjänsteman i beredskap x

 

2 8 2

2 8 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 8 2 1 Bedriva systematiskt riskhanteringarbete Säkerhetsdatablad- kemikalier Gallras efter 10 år Kemikaliehanteringssystem Objekt

Riskanalys kemikalier Gallras efter 10 år Kemikaliehanteringssystem Objekt

2 8 2 2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete Statens Räddningsverks Författningssamling 2004:3 Systematisk brandskyddskontroll (SBK) Gallras efter 3 år G:

Fastighetssystem

Via fastighet

Objekt

Sköts av fastighetskötare

Kontroll brandutrustning gällande rutiner (SBA) Gallras efter 3 år Verksamhet

Objekt

Datum Sköts av verksamhet

2 8 2 3 Hantera skalskydd

Larmrapport och åtgärdsrapport avseende fastighet Gallras efter 1 år Mailsystem Datum Från Securitas

Nyckelkvittens Gallras efter 1 år Reception Objekt 1 år efter återlämnad nyckel

Tagg, utdelad Vid avslut av tjänst Passagehanteringsssystem Namn 

Alfabetisk

Avslutas när tagg återlämnas

2 8 2 4 Hantera brandskydd Avtal brandlarm, SÄRF Gallras efter 2 år Fastighetssystem

Tjänsterum brandskyddshandläggare

Objekt SÄRF, avtal larmöverföring

Revisionsbesiktning, brandlarm Gallras efter 3 år Fastighetssystem Objekt

Protokoll, kontroll av brandskyddsutrustning Gallras efter 3 år Tjänsterum brandskyddshandläggare Objekt

Revisionsbesiktning, sprinkler Gallras efter 3 år Fastighetssystem Objekt

Datum
Tillsynsprotokoll Gallras efter 3 år Tjänsterum brandskyddshandläggare Objekt Brandtillsyn

2 8 2 5 Hantera personsäkerhet Hot och våld Information Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärende avslutats

Handlingsplan Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Diarienummer

2 9

2 9 0

3 9 0 1

3 9 0 osv

2 9 1

2 9 1 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 9 1 1 Hantera grafisk profil och varumärke Se även 1.1.6.1 Handbok och lathund Gallras vid inaktualitet G:

Intern webb

G:\Administration\Kommunledningsstab\Gemensam\Kommunika

tionfunktion

http://kommunity2.samkom.se/minanstallning/kommhandbok/Si

dor/default.aspx2 9 1 2 Hantera profilprodukter Processen tillför inga allmänna handlingar

2 9 1 3 Göra marknadsundersökningar Undersökning Gallras efter genomförd sammanställning Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Respektive enhet

Diarienummer

Via respektive enhet
Svar Gallras efter genomförd sammanställning Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Respektive enhet

Diarienummer

Via respektive enhet

Sammanställning av betydelse Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

Respektive enhet

Diarienummer

Via respektive enhet

5 år efter att ärende avslutats

2 9 2

2 9 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 9 2 1 Publicera Extern hemsida Digital information Bevaras* Extern hemsida Extern hemsida *Bevaras via Eplicta, Kungliga Bibliotekets verktyg för 

insamlande av information från extern hemsida och sociala 

medier

Intern webb Nyhet Gallras årligen Intern webb http://kommunity2.samkom.se/Sidor/default.aspx

Sociala medier Inlägg på sociala medier, kommunens Bevaras* Facebook

Instagram

Linkedin

Facebok

Instagram

Linked in

*Bevaras via Eplicta, Kungliga Bibliotekets verktyg för 

insamlande av information från extern hemsida och sociala 

medier
Inlägg och meddelande i sociala medier, inkommet Bevaras* Facebook

Instagram

Linkedin

Facebok

Instagram

Linked in

Bevaras via Eplicta, Kungliga Bibliotekets verktyg för 

insamlande av information från extern hemsida och sociala 

medier
Inlägg och meddelande i sociala medier med kränkande innehåll, 

inkommet

Bevaras G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Gemensam\Kommunika

tionfunktion\Sociala medier

5 år efter att inlägg inkommit x

Bild och film av betydande händelser i kommunen Bevaras Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Kommunledningsstab\Gemensam\Kommunika

tionfunktion\Bildarkiv

5 år efter publicering

Bild och film.övrig Gallras 2 år efter publicering

2 9 2 2 Hantera releaser och presskontakter Pressmeddelande Officiell pressinformation från kommunen Bevaras G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Gemensam\Kommunika

tionfunktion\Pressmeddelanden

5 år efter publicering

Insändarsvar Svar på insändare i media Bevaras G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Gemensam\Kommunika

tionfunktion\Insändarsvar

5 år efter publicering

2 9 2 3 Hantera tryck Kommunicera via trycksak Affisch, broschyr, folder, etc Gallras 2 år efter publicering G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Gemensam\Kommunika

tionfunktion\Trycksaker

Närarkiv kommunikationsfunktion
2 9 2 4 Annonsera Annons i press Gallras 2 år efter publicering G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Gemensam\Kommunika

tionfunktion\Annonser och platsannonser
Annons i sociala medier Gallras vid behov Facebook

Instagram

Linkedin

Facebok

Instagram

Linked in

2 10

2 10 0

2 10 1

2 10 1 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 10 1 1 Svara för kundtjänst Besökslista, papper Gallras efter 1 månad Reception Datum Slängs i sekretesskärl

Besökslista, elektronisk Gallras automatiskt efter 1 år Besökssystem Datum

2 10 1 2 Hantera post Kvitto på rek- och paketutskick Gallras efter kontroll Berörd verksamhet Via berörd verksamhet Elektronisk bokning av rek och paket görs i Postnords 

system Packsoft online

2 10 1 3 Hantera televäxel Uppgift i växelsystem Gallras vid uppdatering Växelsystem Via receptionist Underlaget personaladminsitration läggs i sekretesskärl när 

det lagts in i i system
2 10 1 4 Svara för telesupport Se process 2.10.1.1

2 10 1 5 Lämna lokalservice Bokning av rum och transportmedel via outlook Bokningsbekräftelse Gallras efter 2 år, vid årsskifte Mailsystem Via rum

2 10 1 6 Hantera materialförråd Se 2.5.1

2 10 1 7 Leverera tryckeritjänster Föreningskopiering Pliktexemplar skickas ut till 7 olika myndigheter Kontorsvaktmästare Via kontorsvaktmästare Pliktexemplar skickas till 7 olika myndigheter

Bekräftelse Gallras efter kontroll Kontorsvaktmästare Via kontorsvaktmästare Vaktmästaren har kvar bekräftelsen tills …

2 10 1 8 Hantera måltidsstöd Frukostkupong, debiteringslista Gallras efter 2 år Reception

Skickas till löneenhet efter 1 månad

Månad Avser personalmåltider. Lista för löneavdrag skickas till 

löneenhetvarje månad.
Lunchkupong, debiteringslista Gallras efter 2 år Reception Månad

2 10 2

2 10 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

2 10 2 1 Hantera leasing Processen bedrivs av UEAB

2 10 2 2 Driva bilpool Bokningsbekräftelse Gallras efter 2 år Mailsystem Via rum

2 10 2 3 Driva fordonsverkstad Processen bedrivs av UEAB

2 10 2 4 Svara för transporter Registreringsbevis, fordon Lämnas till ny ägare vid ägarbyte Tjänsterum arbetsledare Via arbetsledare

2 10 10

Fordon & transporter

Övrigt förvaltningsstöd

FÖRVALTNINGSSTÖD

Ledning-Styrning-Organisering

Kontorsstöd

Inventariehantering och förrådsverksamhet

Intern krisledning

Internt kris-och säkerhetsarbete

Profilarbete

Ledning-Styrning-Organisering

Ledning-Styrning-Organisering

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

KRIS OCH SÄKERHET

Informationsförsörjning



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

A B C D E

3 1

3 1 0

3 1 1

3 1 2

3 1 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 1 2 1 Hantera översiktsplaner   - samråd

  - utställningshandling 

  - antagande

Plan- och bygglag 2010:900, 3 kap

Miljöbalk 

Uppdrag om framtagande av ny översiktsplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Uppdrag att ta fram  analys av gällande 

översiktsplan

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Planhandling Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Resultat av medborgardialog Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Samrådsredogörelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande samråd Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Ev. utredning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Blankett för godkännande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse, antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Protokollsutdrag kommunfullmäktige Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Lagakraftbevis Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Sändlista Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Undersökning om  betydande miljöpåverkan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Beslut, Länsstyrelsens Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Ev. överklagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning, Laga kraft Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Vindkraftsplan

 - samråd

 - utställningshandling

 - antagande

Plan- och bygglag 2010:900 3 kap

Miljöbalk 

Uppdrag om framtagande av ny vindkraftsplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Planhandling Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Resultat från medborgardialog Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Samrådsredogörelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande samråd Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Ev. utredning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Blankett för godkännande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse, antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Lagakraftbevis Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Sändlista Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Ledning-Styrning-Organisering

Gemensamma processer

Fysisk planering

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

FYSISK PLANERING OCH BYGGNADSVÄSEN



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Undersökning om  betydande miljöpåverkan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Beslut , Länsstyrelsens Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Ev. överklagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning, Laga kraft Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Samhällsplanering

\Översiktsplanering\Översiktsplan 2020

5 år efter att ärendet avslutats

VA-Plan VA-plan

- VA-översikt

- VA-policy

Plan- och bygglag 2010:900 3 kap

Miljöbalk 

Lag 2006:412 Allmänna vattentjänster 

Planhandling Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Extern samarbetsyta

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Extern samarbetsyta

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Extern samarbetsyta

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan/beslut om LOVA-bidrag Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Extern samarbetsyta

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Statligt bidrag för framtagande av strategisk VA-plan

3 1 2 2 Hantera detaljplaner Enligt begränsat:

 - samråd

 - antagande

Enligt standard:

 - samråd 

 - granskning 

 - antagande 

Enligt utökat:

 - samråd

 - granskning

 - antagande

Plan- och bygglag 2010:900 4-5 kap

Miljöbalk 

Planavtal Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Planbeskrivning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Plankarta Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Samrådsredogörelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande samråd Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Utredning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Blankett för godkännande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Verkställighetsbeslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna

  

5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer

   

5 år efter att ärendet avslutats

Protokollsutdrag:

- beredande utskottet

- kommunstyrelsen

 - kommunfullmäktige

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Lagakraftbevis Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Fastighetsförteckning Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Sändlista Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Undersökning om  betydande miljöpåverkan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Länsstyrelsens beslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning, Laga kraft Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev, Laga kraft Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Extern webb

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Anta

gna planer 

5 år efter att ärendet avslutats

 - planprogram

 - samråd

Plan- och bygglag 2010:900 4-5 kap

Miljöbalk 

Planprogram Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

Samrådsredogörelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

Protokollsutdrag Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande, samråd Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

Utredning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

Fastighetsförteckning Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Progr

am

5 år efter att ärendet avslutats

 - ansökan om planbesked

 - utredning

Plan- och bygglag 2010:900 4-5 kap

Miljöbalk 

Utredning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag 

5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan om planbesked Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag 

5 år efter att ärendet avslutats

Exploateringskalkyl Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag

5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag 

5 år efter att ärendet avslutats

Begäran om planbesked Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag 

5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse av mottagen begäran om planbesked Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag

5 år efter att ärendet avslutats

Information om tilldelning handläggare 

planbesked

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag

5 år efter att ärendet avslutats

Protokollsutdrag Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Detaljplaner\Planb

esked Planuppdrag

5 år efter att ärendet avslutats



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 1 2 3 Hantera områdesbestämmelser  - samråd 

 - granskning

 - antagande 

Plan- och bygglag 2010:900 4-5 kap Planavtal Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Planbeskrivning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Plankarta Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Samrådsredogörelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande, samråd och granskning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Utredning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Verkställighetsbeslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse granskning och antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Protokollsutdrag:

 - beredande utskottet

 - kommunstyrelsen

 - kommunfullmäktige

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Lagakraftbevis Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Fastighetsförteckning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Sändlista Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Undersökning om  betydande miljöpåverkan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om antagande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Länsstyrelsens beslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning, Laga kraft Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev, Laga kraft Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

Granskningsutlåtande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Extern webb 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Planering\Områdesbestämm

elser

5 år efter att ärendet avslutats

3 1 2 4 Medverka i regionplanering Plan- och bygglag 2010:900 7 kap

Medverka i regional kollektivtrafik- och 

infrastrukturplanering

 - regional infrastrukturplan

 - regionalt trafikförsörjningsprogram

 - regionala strategidokument 

Yttrande Gallras efter 5 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Arbetet drivs av Västra Götalandsregionen via Boråsregionen. 

Remiss- och slutverision av handling Gallras efter 5 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunalförbundets gemensamma yttranden Gallras efter 5 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - dialog och samverkan med regionalt 

kollektivtrafikbolag (Västtrafik)

Kolletivtrafiklag

Avtal om ansvar för den regionala 

kollektivtrafiken i Västra Götalands Län.

Yttrande Gallras efter 5 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Minnesanteckning Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Informationsmaterial Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Avtal Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

 - bidra till nationella- och regionala 

infrastruktursatsningar

 - åtgärder för genomförande av väg- och 

järnvägsinvesteringar enligt nationell och regional 

infrastrukturplan

 - åtgärder för att prioritera väg- och järnvägsobjekt vid 

upprättande av nationell och regional infrastrukturplan

Rapport Gallras efter 5 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll G: G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\04_PLANERING

5 år efter att ärendet avslutats

 - trafikmätningar

 - mätning av motorfordonstrafik

Karta över mätplatser Bevaras G: G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\04_02_TRAFIK/Trafikmätning

5 år efter att ärendet avslutats

Mätresultat

 - samverkan med statlig väghållningsmyndighet. 

(Trafikverket)

Minnesanteckning Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\08_TRAFIKVERKET

3 1 3

3 1 3 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

3 1 3 1 Förvärva mark eller fastighet  - förhandling

 - flödesschema

 - lagfartsansökan

 - ansökan om lantmäteriförrättning

 - beställning av värdering 

Jordabalk

Kommunallag

Policy för markförvärv 2017

EU:s Stadstödsregler

Fastighetsbildningslag

Jordförvärvslag

Överlåtelsehandling Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister

Närarkiv

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\08_Lantmäteri\Lantmäteriansökningar 

5 år efter att ärendet avslutats

Överenskommelse av fastighetsreglering Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister

Närarkiv

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\08_Lantmäteri\Lantmäteriansökningar 

5 år efter att ärendet avslutats

Värdeutlåtande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister

Närarkiv

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\08_Lantmäteri\Lantmäteriansökningar 

5 år efter att ärendet avslutats

3 1 3 2 Avyttra mark eller fastighet För industri:

 - LFG-Lokalförsörjningsgrupp

 - försäljningsuppdrag från "en dörr in" NUAB.

 - markanvisningsprocess

 - ansökan om lantmäteriförrättning

 - beställning av värdering 

För bostad: 

 - uppdragsbeställning till mäklare.

 - markanvisningsprocess

 - ansökan om lantmäteriförrättning

 - beställning av värdering

Jordabalk

Kommunallag

EU:s Stadstödsregler

Fastighetsbildningslag

Styrdokument-Taxebilaga

Riktlinjer Markanvisning

Lag om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar

Överlåtelsehandling Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister

Närarkiv

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\08_Lantmäteri\Lantmäteriansökningar 

5 år efter att ärendet avslutats

Överenskommelse av fastighetsreglering Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister

Närarkiv

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\08_Lantmäteri\Lantmäteriansökningar 

5 år efter att ärendet avslutats

Värdeutlåtande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister

Närarkiv

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\08_Lantmäteri\Lantmäteriansökningar 

5 år efter att ärendet avslutats

 - fastighetsdeklarera Skatteverkets fastighetsdeklaration Beslut om fastighetstaxering Gallras efter 5 år

Efter ny fastighetstaxering, 

avregistrerade och avsålda 

fastigheter kan gallras vid 

inaktualitet

Tjänsterum handläggare

Skatteverket

Via handläggare

www.skatteverket.se

3 1 3 3 Arrendera mark eller fastighet  - arrendeavtal

 - ansökan om inskrivning 

Jordabalk

Kommunallag

Arrendeavtal Bevaras Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Fastighetsregister

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 1 3 4 Arrendera ut mark eller fastighet  - arrendeavtal Jordabalk

Kommunallag

Regler rörande arrendeavgift

Arrendeavtal Bevaras Ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\02_Upplåtelser\Arrenden

5 år efter att ärendet avslutats

Uppsägningar Bevaras Ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\02_Upplåtelser\Arrenden

5 år efter att ärendet avslutats

3 1 3 5 Hantera servitut  - servitutsavtal

 - ansökan om inskrivning

 - ansökan till lantmäteri 

Jordabalk

Fastighetsbildningslag

Anläggningslag

Servitutsavtal Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv 

Fastighetsregister

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förrättningshandling Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv 

Fastighetsregister

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 1 3 6 Hantera tomträtt, nyttjanderätt  - nyttjanderättsavtal

 - tomträttsavtal

 - ansökan om inskrivning 

Jordabalk

Fastighetsbildningslag

Kommunallag 

Styrdokument-regler rörande tomträttsavgäld

Nyttjanderättsavtal Bevaras Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister  

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\02_Upplåtelser

5 år efter att ärendet avslutats

Tomträttsavtal Bevaras Ärendehanteringssystem

G:

Fastighetsregister  

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\02_Upplåtelser

5 år efter att ärendet avslutats

Mark och exploatering



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 1 3 7 Exploatera fastighet  - förhandling

 - planprocess

 - exploateringsavtal 

 - markanvisning

Jordabalk

Anläggningslag

Fastighetsbildningslag

Ledningsrättslag

Kommunallag

Avtalslag 

Riktlinjer för Exploateringsavtal

Lage om offentlig upphandling

Riktlinjer för markanvisning

Exploateringsavtal Bevaras Ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Fastighetsregister

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\07_Markförhandlingar 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\08_Lantmäteri 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\11_Ärenden (Projekt) 

5 år efter att ärendet avslutats

Överlåtelsehandling Bevaras Ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Fastighetsregister

  

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\01_Köp och sälj 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\04

5 år efter att ärendet avslutats

Överenskommelse om fastighetsreglering Bevaras Ärendehanteringssystem

G:

Närarkiv 

Fastighetsregister

Diarienummer

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\01_Köp och sälj 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Mark och 

exploatering\04

5 år efter att ärendet avslutats

3 1 3 8 Förvalta skogar Skogsvårdslag (1976:429) Skogsförvaltning, besiktning, protokoll, 

avverkning

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 Skogsförvaltning, ekonomisk rapport, budget Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skogsstrategi Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 1 4

3 1 4 0 Leda - Styra - Organisera

3 1 4 0 1 Hantera namn och adresser  - faställande av belägenhetsadresser samt 

lägenhetsnummer

9- 11 §§ Lag om lägenhetsregister Àjourhållning av lägenhetsregister Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Enhet

Diarienummer

Kronologisk

5 år efter att ärendet avslutats

Beslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Enhet

Diarienummer

Kronologisk

5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Ofta inkommer underrättelse via telefon

Genomföra uppdrag

3 1 4 1 Hantera fastighetsreglering Lag om kommunal lantmäterimyndighet 

1995:1393 § 5

Fastighetsregisterlag (2000:224)

Nybyggnadsskarta:

 - beställning

 - mätning

 - karta

Plan- och bygglag Bygglovskarta Bevaras Ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Diarienummer

Via handläggare

5 år efter att ärendet avslutats Digital kartserver

Webbaserat kartsystem

Nybyggnadskarta Bevaras Ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Diarienummer

Via handläggare

5 år efter att ärendet avslutats

Beställning Bevaras Ärendehanteringssystem

G: 

Närarkiv

Diarienummer

Via handläggare

5 år efter att ärendet avslutats

Ortofoto:

 - beställning 

 - leverans

Ortofoton Bevaras Digital kartserver Via handläggare Digital kartserver

Webbaserat kartsystem

Grundkarta till detaljplan:

 - beställning

 - mätning 

 - karta

Plan- och bygglag Karta Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Digital kartserver

Webbaserat kartsystem

 - primärkarta Primärkarta Gallras vid uppdatering Digital kartserver Via handläggare Digital kartserver

Webbaserat kartsystem

Hantera mätuppdrag:

 - beställning 

 - mätning 

 - protokoll 

Plan- och bygglag Beställning Bevaras Ärendehanteringssystem 

G: 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Kart och mät\GIS\Mätning

5 år efter att ärendet avslutats

Mätprotokoll Bevaras Ärendehanteringssystem 

G: 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Plan\Kart och mät\GIS\Mätning

5 år efter att ärendet avslutats

Lägenhetsregister:

 - anmälan från fastighetsägaren 

 - registrerar 

 - underrättelse på beslut

Lag om lägenhetsregister Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 1 5

Samtliga handlingar i varje ärende överförs till Miljö- och 

byggenhetens e-arkiv när ärendet är avslutat oavsett om 

det ska gallras eller bevaras.

I detta dokument stå det att information som ska bevaras 

ska överföras till kommunarkivet, med beaktandet att 

kommunen ska få ett gemensamt e-arkiv och ska då bara 

innehålla information som ska bevaras.

Detta gäller samtliga processer med samtliga 

underprocesser om inget annat anges.

3 1 5 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 1 5 1 Hantera bygglov Hantera:

 - olika typer av byggnader/lokaler

 - nybyggnad och tillbyggnad

 - annan större ändring

 - åtgärder för totalförsvaret

 - miljöbedömningar

 - förhandsbesked

 - bygganmälan

 - villkorsbesked

 - byggsanktionsavgifter

 - skadestånd och ersättningar.

Plan- och bygglag 2010:900 9 kap Arbetsanknutet minnesmaterial, t ex Förfrågan 

om bygglov krävs.

Gallras vid inaktualitet Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan kontrollansvarig/sakkunnig (ibland 

separerat från ansökan)

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handling som styrker 

kontrollansvarigs/sakkunnigs behörighet

(certifikat)

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till kontrollplan Gallras när ärendet avslutas Ärendehanteringssystem Diarienummer

Lantmäteri och kartarbete

Lov och tillsyn enligt Plan- och bygglag



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Teknisk beskrivning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Situationsplan, A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nybyggnadskarta, A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Markplaneringsritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Planritning A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Fasadritning , A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Sektionsritning, A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Serviceanmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beskriving av utförande, material, färgsättning 

mm.

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Granneintyg Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Foto från sökanden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ritning som inte längre är akutell p g a att det har 

kommit in revideringar under ärendets 

handläggning

Gallras när ärendet avslutas Ärendehanteringssystem Diarienummer

Bekräftelse på mottagen ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Samtliga ansökningshandlingar Gallras tre år efter avslutat ärende. Ärendehanteringssystem Diarienummer

Meddelande till fastighetsägaren skickas Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med begäran om komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om komplett ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse/Sakägarutskick/Grannhörande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Sakägaryttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remissvar Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, förlängd handläggningstid Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Foto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delgivningskvitto/Mottagningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kungörelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om beviljat bygglov Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto från klagoberättigad, 

undertecknat

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse där det framgår om överklagan har 

kommit in i rätt tid, samt lista över samtliga 

handlingar i ärendet som skickas till

Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut, avvisning av för sent inkommen 

överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delegationsbeslut, avvisning av för sent 

inkommen överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras vid inaktualitet Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivningskvitto, undertecknat Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan av avvisningsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev med information om att överklagan har 

inkommit inom föreskriven tid, samt lista över 

samtliga handlingar i ärendet som skickas

till Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med rättidsprövning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Föreläggande om yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut, yttrande till högre instans Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delegationsbeslut, yttrande till högre instans Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handling från högre instans, för kännedom Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut efter överklagan, från Länsstyrelsen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från Länsstyrelsen om inkommen 

överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljödomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från mark- och miljödomstolen om 

inkommen överklagan av dom

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om nekat prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljööverdomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från mark- och miljööverdomstolen 

om inkommen överklagan av dom

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom, regeringsrätten Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kallelse med begäran om handlingar inför 

tekniskt samråd

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till kontrollplan och/eller förslag till 

kontrollplan för rivning

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll tekniskt samråd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, startbesked Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Fastställd kontrollplan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut om byggsanktionsavgift då 

starbesked saknas

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Nämndsbeslut om föreläggande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Protokoll efter arbetsplatsbesök Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Intygad/verifierad kontrollplan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kontrollansvarigs utlåtande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Egenkontrollintyg Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Relationsritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Besiktningsprotokoll, eldstad Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Brandskyddsdokumentation Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Intyg mätning av FG (färdig golvhöjd) Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Intyg lägeskontroll Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll för utsättning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll efter slutsamråd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, användningsförbud Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, interimistiskt slutbesked Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Verifiering av energiförbrukning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, slutbesked tas Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 1 5 2 Hantera rivningslov  - skadestånd och ersättningar Plan- och bygglag 2010:900 9 kap Arbetsanknutet minnesmaterial, t ex förfrågan 

om bygglov krävs

Gallras vid inaktualitet Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan kontrollansvarig/sakkunnig (ibland 

separerat från ansökan)

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handling som styrker

kontrollansvarigs/sakkunnigs behörighet 

(certifikat)

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till kontrollplan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Situationsplan, A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Planritning, A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Fasadritning, A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Foto från sökanden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Antikvarisk utredning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse på mottagen ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Samtliga ansökningshandlingar Gallras tre år efter avslutat ärende. Ärendehanteringssystem Diarienummer



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Meddelande till fastighetsägaren skickas Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med begäran om komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om komplett ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remissvar Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, förlängd handläggningstid Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Foton Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Fakturaunderlag/Debiteringsunderlag Gallras när ärendet avslutas Ärendehanteringssystem Diarienummer

Faktura Gallras när ärendet avslutas Affärssystem Diarienummer

Delgivningskvitto/Mottagningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kungörelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande om beviljat rivningslov Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitton från klagoberättigad, 

undertecknat

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse där det framgår om överklagan har 

kommit in i rätt tid, samt lista över samtliga 

handlingar i ärendet som skickas till

Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut, avvisning av för sent inkommen 

överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delegationsbeslut, avvisning av för sent 

inkommen överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto, undertecknat Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan av avvisningsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev med information om att överklagan har 

inkommit inom föreskriven tid, samt lista över 

samtliga handlingar i ärendet som skickas

till Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med rättidsprövning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Föreläggande om yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut om yttrande till högre instans Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delegationsbeslut om yttrande till högre instans Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handling från högre instans, för kännedom Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut efter överklagan, från Länsstyrelsen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från Länsstyrelsen om inkommen 

överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljödomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från mark- och miljödomstolen om 

inkommen överklagan av dom

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om nekat prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljööverdomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från mark- och miljööverdomstolen 

om inkommen överklagan av dom

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom, regeringsrätten Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kallelse med begäran om handlingar inför 

tekniskt samråd

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till kontrollplan och/eller förslag till 

kontrollplan för rivning

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll tekniskt samråd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, startbesked Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Fastställd kontrollplan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut om byggsanktionsavgift då 

starbesked saknas

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Nämndsbeslut om föreläggande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Protokoll efter arbetsplatsbesök Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Intygad/verifierad kontrollplan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kontrollansvarigs utlåtande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Egenkontrollintyg Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll efter slutsamråd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, interimistiskt slutbesked Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, slutbesked tas Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 1 5 3 Hantera marklov  - skadestånd och ersättningar Plan- och bygglag 2010:900 9 kap Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan kontrollansvarig/sakkunnig (ibland 

separerat från ansökan)

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handling som styrker

kontrollansvarigs/sakkunnigs behörighet 

(certifikat)

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till kontrollplan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Utredning om förorendad mark Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Situationsplan , A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Markplaneringsritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Marksektionsritning , A-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Granneintyg Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Foto från sökanden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ritning som inte längre är akutell p g a att

det har kommit in revideringar under ärendets 

handläggning

Gallras när ärendet avslutas Ärendehanteringssystem Diarienummer

Bekräftelse på mottagen ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Samtliga ansökningshandlingar Gallras tre år efter avslutat ärende Ärendehanteringssystem Diarienummer

Meddelande till fastighetsägaren skickas Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med begäran om komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande,  komplett ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse/Sakägarutskick/Grannhörande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Sakägaryttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remissvar Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, förlängd handläggningstid Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Foton Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Fakturaunderlag/debiteringsunderlag Gallras när ärendet avslutas Ärendehanteringssystem Diarienummer

Faktura Gallras när ärendet avslutas Affärssystem Diarienummer

Delgivningskvitto/mottagningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kungörelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande, beviljat marklov Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto från klagoberättigad, 

undertecknat

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Skrivelse där det framgår om överklagan har 

kommit in i rätt tid, samt lista över samtliga 

handlingar i ärendet som skickas till

Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut, avvisning av för sent inkommen 

överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delegationsbeslut, avvisning av för sent 

inkommen överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Information om överklagansförfarande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto, undertecknat Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan, avvisningsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev med information om att överklagan har 

inkommit inom föreskriven tid,samt lista över 

samtliga handlingar i ärendet som skickas

till Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med rättidsprövning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Föreläggande om yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut om yttrande till högre instans Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delegationsbeslut om yttrande till högre instans Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handling från högre instans, för kännedom Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut efter överklagan, från Länsstyrelsen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från Länsstyrelsen om inkommen 

överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljödomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om nekat prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljööverdomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från mark- och miljööverdomstolen 

om inkommen överklagan av dom

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom, regeringsrätten Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kallelse med begäran om handlingar inför

tekniskt samråd

Gallras när ärendet

avslutas

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Förslag till kontrollplan och/eller förslag till 

kontrollplan för rivning

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

VA-ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Geoteknisk undersökning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll tekniskt samråd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, startbesked Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kontrollplan, fastställd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut om byggsanktionsavgift då 

startbesked saknas

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Nämndsbeslut om föreläggande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Protokoll efter arbetsplatsbesök Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Intygad/verifierad kontrollplan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kontrollansvariges utlåtande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Egenkontrollintyg Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Relationsritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Intyg, inmätning höjder Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll efter slutsamråd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, interimistiskt slutbesked Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut, slutbesked Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 1 5 4 Hantera tillsynsärenden  - Länsstyrelsens överprövning

 - Regeringens överprövning

 - Byggnadsnämndens förelägganden

 - Regeringens förelägganden

Plan- och bygglag 2010:900 ,11 kap Inkommen skrivelse/anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anteckning/Skiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Foton, efter platsbesök Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Protokoll efter platsbesök Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med begäran om förklaring Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse med förklaring/yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Intyg, hiss, OVK* etc Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats *Obligatorisk ventilationskontroll

Ansökan om lov i efterhand (se anmärkning) Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunicering av förslag till beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delgivningskvitto/mottagningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Information om överklagansförfarande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Mottagningskvitto, återsänt Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse där det framgår om överklagan har 

kommit in i rätt tid, samt lista över samtliga 

handlingar i ärendet som skickas till

Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Nämndsbeslut om avvisning av för sent 

inkommen överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Kan förekomma

Delegationsbeslut om avvisning av  för sent 

inkommen överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto, undertecknat Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan av avvisningsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Följebrev med information om att överklagan har 

inkommit inom föreskriven tid, samt lista över 

samtliga handlingar i ärendet som skickas

till Länsstyrelsen

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelsen med rättidsprövningen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Föreläggande om yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handling från högre instans, för kännedom Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut efter överklagan, från Länsstyrelsen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från Länsstyrelsen om inkommen 

överklagan

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljödomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om nekat prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om prövningstillstånd Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom från mark- och miljööverdomstolen Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Meddelande från mark- och miljööverdomstolen 

om inkommen överklagan av dom 

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Dom, regeringsrätten Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Besiktningsprotokoll Gallras när nytt  

besiktningsprotokoll inkommer

Ärendehanteringssystem Diarienummer

  

3 2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSSKYDD



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 2 0  

Samtliga handlingar i varje ärende överförs till Miljö- och 

byggenhetens e-arkiv när ärendet är avslutat oavsett om 

det ska gallras eller bevaras.

I detta dokument stå det att information som ska bevaras 

ska överföras till kommunarkivet, med beaktandet att 

kommunen ska få ett gemensamt e-arkiv och ska då bara 

innehålla information som ska bevaras.

Detta gäller samtliga processer med samtliga 

underprocesser om inget annat anges.

Rapport och enkät till myndigheter och centrala 

verk

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Årsuppföljning verksamhetsplan, miljöenhet Bevaras System för måluppfyllelse Via handläggare 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 1

3 2 2

3 2 2 0 Leda - Styra - Organisera

Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram 

enligt Miljöbalk 5 kap 4 -§§. Andra planer 

enligt Miljöbalk 6 kap 19- §§ 1. Föreskrifter 

enligt 9 kap.  

Handlingsplan för miljöarbete Bevaras Författningshandboken

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Handlingsplan för minskad spridning av 

microplast

Bevaras Författningshandboken

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Riktlinje för naturvård och ekosystemstjänster Bevaras Författningshandboken

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Utredning för handlingsplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Underlag till handlingsplan

Genomföra uppdrag

3 2 2 1 Gemensamt miljö- och hälsoskyddsarbete Se respektive process

3 2 2 2 Göra miljöbedömningar  - miljöbedömning med eller utan 

miljökonsekvensbeskrivning.

Miljöbalk 6 kap  Miljöbedömning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Miljökonsekvensbeskrivning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 2 3 Svara för miljöövervakning

 - provtagning kalkning, vatten, luft Miljöbalk 5 kap.

Mätdata (provsvar) Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - klagomål på miljöövervakning Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Inspektionsrapport Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - övrigt gällande miljöövervakning Skrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Begäran om yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

3 2 2 4 Bedriva folkhälsoarbete Socialtjänstlag

Hälso- och sjukvårdslag

Resultat av folkhälsoundersökning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Till exempel CAN (Centralförbundet för narkotikaupplysning), 

Hälsa på lika villkor

Verksamhetsplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Uppföljning av folkhälsoavtal Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan om folkhälsomedel Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om folkhälsomedel Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Avtal avseende lokalt

folkhälsoarbete och tjänst

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 2 5 Svara för naturskydd Avseende

 - nationalpark

 - naturreservat

 - vattenreservat

 - kulturreservat

 - naturminne

 - biotopskyddsområde

 - djur- och växtskyddsområde

 - strandskyddsområde

 - miljöskyddsområde

 - vattenskyddsområde

 - särskilt skyddade områden

 - kalkning av sjöar och vattendrag

Miljöbalk 7 kap, 19 kap 

Naturvård:

 - tillsyn

 - klagomål

Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunikation Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från miljö- och byggnadsnämnden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Påminnelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse på inkommen överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ledning-Styrning-Organisering

Gemensamma processer

Miljö- och hälsoskydd 



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - rapport Rapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - yttrande Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från annan myndighet Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - anmälan omläggning av skog till åkermark Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunikation Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från miljö- och byggnadsämnden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Påminnelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse på inkommen överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - information från Länsstyrelsen För kännedom Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - övrigt Övrigt Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Strandskydd:

 - tillsyn

 - klagomål

Ärenderegistrering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunikation Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Påminnelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om misstanke om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - dispens Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remisser Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunikation Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Påminnelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om misstanke om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - begäran om yttrande Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från annan myndighet Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 2 6 Verka för energihushållning Denna process bedrivs av UEAB

3 2 2 7 Svara för miljöskydd Avseende

 - avfall

 - avlopp

 - utsläpp

 - förorenad mark

 - kemikalier

 - täkter

 - vattentäkter

 - vindkraft

 - enskilda avlopp

 - värmepumpar

 - köldmedier

 - PCB-avfall

 - cisterner m med mera

Miljöbalk 9 kap,  26 kap 

 - tillsyn Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Anmälan om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Analysrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Årsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Rapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - anmälan Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Analysrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underrättelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Rapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - tillstånd/ansökan Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Analysrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Rapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - klagomål Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om miljöbrott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Analysrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Rapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Skrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - dispens Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Underlag Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - övrigt Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

För kännedom Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tillbud Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Rapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Avlopp:

 - tillsyn

 - klagomål

Skrivelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats (utskick, tillsynsbrev)

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Förslag till beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från miljö- och byggnadsnämnden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Påminnelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om misstanke om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - tillstånd/anmälan Ansökan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Komplettering Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ritning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunikation Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förslag till beslut Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Delegationsbeslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från miljö- och byggnadsnämnden Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Påminnelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Expediering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut om utdömande av vite Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om misstanke om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bekräftelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - begäran om yttrande Remiss Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut från annan myndighet Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 2 8 Svara för hälsoskydd Miljöbalk

Förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd samt kommunala föreskrifter

Samtliga handlingar i varje ärende överförs till Miljö- och 

byggenhetens e-arkiv när ärendet är avslutat oavsett om de ska 

gallras eller bevaras.

I detta dokument stå det att information som ska bevaras ska 

överföras till kommunarkivet, i beaktande att kommunen ska få 

ett gemensamt e-rkiv och ska då bara innehålla information 

som ska bevaras.

Detta gäller hela processen med samtliga underprocesser.

 - klagomål Klagomål Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer När ärendet avslutas

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Anmälan om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas

Överklagan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - tillsyn Inspektionsrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Analysrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Radonmätning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas Inkl. uppföljningsmätningar. Alla mätningar bevaras p.g.a. 

ständigt nya kunskaper om utvärderingen

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem

Närarkiv

Diarienummer När ärendet avslutas

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Anmälan om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas

 - ansökan Ansökan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer Ansökan och beslut om tillstånd för viss djurhållning m.m.

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - anmälan Anmälan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 38 §

Anmälan om vissa offentliga lokaler Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas Förutsatt att verksamheten funnits

Komplettering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer När ärendet avslutas

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - övrigt Övrigt Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Utredning om olägenhet för människors hälsa Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas

Inventering, projekt, sammanställning, 

besvärsundersökning, resultat och beskrivning av 

kampanj och liknande

sammanställt material

Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer När ärendet avslutas

Rapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

3 2 2 9 Svara för livsmedelssäkerhet Livsmedelslagstiftning (2006:804) samt EU-

förordningar

 - klagomål Klagomål Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Skrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kontrollrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteskrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer

Analysrapport, livsmedel Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Analysrapport, dricksvatten Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Anmälan om brott Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - offentlig kontroll Skrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kontrollrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteskrivelse Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer

Analysrapport, livsmedel Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Analysrapport, dricksvatten Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om brott Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - sammanställning och utredning av vatten- och 

livsmedelsburen smitta

Skrivelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Klagomål eller anmälan från smittskydd



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kontrollrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Underlag Bevaras Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om brott Bevaras Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Analysrapport Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - registrering Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Anmälan om registrering, anmälan om ändring och anmälan om 

upphörande

Bekräftelse Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - riskklassning Kommunicering Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem 

Närarkiv

Diarienummer

Överklagan Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivningskvitto Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

3 2 2 10 Hantera frågor om sällskapsdjur se 3.2.2.8 Miljöbalk 9 kap 

3 2 2 11 Utöva tillsyn enligt tobakslagen Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088)

 - ansökan Ansökan med bilagor Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Underlag Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteskrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut/tillståndsbevis Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - ändring av tobakstillstånd Ansökan med bilagor Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Underlag Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteskrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut/tillståndsbevis Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - yttre tillsyn Inspektionsrapport Gallras efter 5 år med angivet 

undantag

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunikation Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - inre tillsyn Rapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - upphörande av tobakstillsrånd Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Avsluta ärendet Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - klagomål på tobakstillstånd Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Inspektionsrapport Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - övrigt gällande tobakstillstånd Skrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Begäran om yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - hantera försäljning av e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare

Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088)

 - tillsyn Inspektionsrapport Gallras efter 5 år med angivet 

undantag

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan om utdömande av vite Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - anmälan Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - klagomål Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Inspektionsrapport Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - övrigt Skrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Begäran om yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - hantera folkölsförsäljning Alkohollag (2010:1622)

 - tillsyn Inspektionsrapport Gallras efter 5 år med angivet 

undantag

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan om utdömande av vite Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - anmälan Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Underlag Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - klagomål Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Inspektionsrapport Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Ansökan om utdömande av vite Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - övrigt Skrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Begäran om yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

3 2 2 12 Hantera serveringstillstånd Alkohollag (2010:1622)

 - ansökan Ansökan med bilagor Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Underlag Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteskrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut/tillståndsbevis Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - ändring i serveringstillstånd Ansökan med bilagor Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Underlag Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteskrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut/tillståndsbevis Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - yttre tillsyn Inspektionsrapport Gallras efter 5 år med angivet 

undantag

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunikation Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - inre tillsyn Restaurangrapport Gallras efter 10 år Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - anmälan om serveringsansvariga personer Anmälan Gallras då de blivit ersatta eller på 

annat sätt inaktuella

Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - upphörande av serveringstillstånd Anmälan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Tjänsteanteckning Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ärende avslutas Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - klagomål på serveringstillstånd Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Inspektionsrapport Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - övrigt gällande serveringstillstånd Skrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Begäran om yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

3 2 2 13  - hantera försäljning av receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter Ärendehanteringssystem Diarienummer

 - tillsyn Inspektionsrapport Gallras efter 5 år med angivet 

undantag

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ansökan om utdömande av vite Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - klagomål på försäljning av receptfria läkemedel Anmälan Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Inspektionsrapport Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Komplettering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Tjänsteanteckning Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Kommunicering Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Beslut Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Delgivningskvitto Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Överklagan Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut i överklagat ärende Bevaras Ärendehanteringssystem Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

 - övrigt gällande försäljning av receptfria läkemedel Skrivelse Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Begäran om yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

Yttrande Gallras 3 år efter att verksamheten 

upphört

Ärendehanteringssystem Diarienummer

3 2 2 14 Hantera vattenprovning Se 3.2.2.3

 

3 2 3

3 2 3 0 Leda - Styra - Organisera Leda  - hantera krisscenarier

 - utföra krisledningsplanering 

 - planera krisbemanning

 - samarbete med andra kommuner (nätverk i Sjuhärad)

Lag om åtgärder vid extraordinära händelser 

(2006:544)

Lag om åtgärder vid extraordinära händelser 

(2006:544) kap 4

Handlingsplan för hantering av extraordinär 

händelse i fredstid

Bevaras Författningshandboken

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Rapport Risk- och sårbarhetsanalys gällande 

extraordinära händelser i fredstid

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Genomföra uppdrag

3 2 3 1 Hantera risk- och sårbarhetsanalys Se 3.2.3.0 Svensk Författningssamling 2006:544 2 kap. 

Om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser och höjd 

beredskap.

3 2 3 2 Hantera utbildning och övningar Svensk Författningssamling 2006:544 2 kap.   Övnings- och utbildningsplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Överenskommelse mellan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

kommuner och regioner (SKR)

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 3 3 Hantera allmänhetens skyddsutrustning samt 

skyddsrum

Se 3.2.3.0 Lag om skyddsrum (2006:545), 

3 2 3 4 Svara för myndighetsrapportering Svensk Författningssamling 2006:544 2-3 kap.  Årlig återrapportering gällande aktiviteter m.m. 

som genomförts kopplat till gällande 

överenskommelsen och fördelning av statsbidrag 

för krisberedskap

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 3 5 Hantera höjd beredskap  - hot mot Sverige

 - krig

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 8 kap  

Svensk Författningssamling 2006:544 3 kap.

Beskrivning av kommunens krigsorganisation Bevaras Krisberedskapssamordnare Via Krisberedskapssamordnare Efter 5 år x Sveriges säkerhet

 - fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet och 

tillkommande lagstadgade arbetsuppgifter

Svensk Författningssamling 2006:544 3 kap. 

Om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser och höjd 

beredskap.

Beslut om krigsplacering av personal Bevaras Krisberedskapssamordnare Via Krisberedskapssamordnare Efter 5 år x Sveriges säkerhet

3 2 3 6 Hantera ärenden enligt lag om totalförsvar Se 3.2.3.5 Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  8 kap 1 

§ 

Lag om totalförsvarsplikt (1994:1809).

3 2 3 7 Hantera beredskapslager Kommunen bedriver inte denna process

3 2 3 8 Informera och ge råd till allmänheten Lag om åtgärder vid extraordinära händelser 

(2006:544) kap 2

Nationell krisberedskapsvecka Gallras vid uppdatering Extern webb Ulricehamn.se Årlig återkommande aktivitet. Informationskampanj till 

allmänheten.

Kommunal lägesbild Gallras efter 10 år Säkerhetssamordnare Via säkerhetssamordnare

3 2 3 9 Brottsförebyggande arbete BRÅ*-protokoll, lokalt Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats *Brottsförebyggande rådet

Polisanmälan Gallras efter 10 år Säkerhetssamordnare Via säkerhetssamordnare

Överenskommelse med polismyndighet Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 2 4

3 2 4 0 Leda - Styra - Organisera

3 2 4 0 1 Leda verksamhet Kommunen bedriver inte denna process

3 2 4 0 1 Utöva operativ ledning Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)   

3 2 4 0 1 Samordna med andra myndigheter. Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  1, 3, 7 

kap 

3 2 4 0 2 Hantera handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet.

Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  3 kap  3 

§ 

3 2 4 0 2 Hantera handlingsprogram för räddningstjänst Kommunen bedriver inte denna process Miljöbalk kap 9

Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  3 kap  7- 

§ §

Genomföra uppdrag

3 2 4 1 Hantera gemensam räddningstjänstverksamhet Kommunen bedriver inte denna process

3 2 4 2 Utöva tillsyn Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  5 kap  

3 2 4 3 Bedriva sotning Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  3 kap 4-

6 §§  

3 2 4 4 Svara för alarmering Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  6 kap 

3 2 4 5 Hantera operativ aMiljöbalkulanstjänst Kommunen bedriver inte denna process

3 2 4 6 Hantera operativ brandbekämpning Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  3 kap 7- 

§§

3 2 4 7 Hantera operativa insatser vid olyckor och 

extraordinära händelser

Kommunen bedriver inte denna process Miljöbalk (1998:808) 9 kap, 19 kap, 26- kap,  

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 1 

§, 5 kap, 

Miljöbalk 26 kap, 

Lag om åtgärder mot allvarliga 

kemikalieolyckor (1999:381), 

Lag om brandfarliga varor (2010:1011), 

Ordningslag (1993:1617), 

Lag om transport av farligt gods (2006:263)  

3 2 4 8 Hantera räddningsvärn Kommunen bedriver inte denna process

3 2 4 9 Hantera IVP-verksamhet Kommunen bedriver inte denna process

3 2 4 10 Hantera tjänsteplikt och  ingrepp i annans rätt. Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  6 kap 

3 2 4 11 Hantera psykologiskt och socialt krisstöd Kommunen bedriver inte denna process

3 2 4 12 Informera och ge råd till allmänheten  Kommunen bedriver inte denna process Lag om skydd mot olyckor (2003:778)  3 kap  

3 3

3 3 0

3 3 1

3 3 1 1 Kund- och abonnenthantering Processen bedrivs av UEAB

3 3 2

3 3 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 3 2 1 Driva anläggningsutveckling Processen bedrivs av UEAB

Räddningstjänst

INFRASTRUKTUR 

Ledning-Styrning-Organisering

Gemensamma processer

Energi och värme

Samhällsskydd och beredskap



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 3 2 2 Driva energianläggning Processen bedrivs av UEAB

3 3 2 3 Svara för elförsörjning Processen bedrivs av UEAB

3 3 2 4 Svara för gasförsörjning Processen bedrivs av UEAB

3 3 2 5 Svara för fjärrvärmeförsörjning Processen bedrivs av UEAB

3 3 2 6 Svara för försörjning med kyla Processen bedrivs av UEAB

3 3 3

3 3 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 3 3 1 Driva anläggningsutveckling Processen bedrivs av UEAB

3 3 3 2 Förvalta vattentäkter Processen bedrivs av UEAB Miljöbalk 11 kap

Svensk Författningssamling 1998:812

3 3 3 3 Driva vattenverk Processen bedrivs av UEAB

3 3 3 4 Driva vattenledningsnät Processen bedrivs av UEAB

3 3 3 5 Tillhandahålla vatten Processen bedrivs av UEAB

3 3 3 6 Driva reningsverk Processen bedrivs av UEAB

3 3 3 7 Driva avloppsnät Processen bedrivs av UEAB

3 3 4

3 3 4 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

Driva anläggningsutveckling Processen bedrivs av UEAB

3 3 4 1 Driva avfallsanläggning Processen bedrivs av UEAB Miljöbalk 15 kap

3 3 4 2 Hantera hushållsavfall Processen bedrivs av UEAB

3 3 4 3 Hantera annat avfall Processen bedrivs av UEAB Miljöbalk 15 kap 

 

3 3 5

3 3 5 0 Leda - Styra - Organisera

3 3 5 0 Hantering av linjesträckning och turlista. 

Genomföra uppdrag

3 3 5 1 Bedriva busstrafik

3 3 5 2 Bedriva spårbunden trafik Kommunen bedriver inte denna process

3 3 5 3 Bedriva sjötrafik Kommunen bedriver inte denna process

3 3 5 4 Bedriva flygverksamhet Kommunen bedriver inte denna process

3 3 5 5 Bedriva färdtjänst  - färdtjänst

 - riksfärdtjänst

Lag om färdtjänst (1997:735)

Lag om riksfärdtjänst (1994:735)

Ansökan Gallras efter 5 år Välfärdssystem Via handläggare x Gäller färdtjänst och riksfärdtjänst

Intyg Gallras efter 5 år Välfärdssystem Via handläggare x

Beslut Gallras efter 5 år Välfärdssystem Via handläggare x

Utredning inklusive övriga underlag för utredning Gallras efter 5 år Välfärdssystem Via handläggare x Kompletteringar, tjänsteanteckning eller yttrande

Överklagan Gallras efter 5 år Välfärdssystem Via handläggare x

Yttrande Gallras efter 5 år Välfärdssystem Via handläggare x

Statistik Bevaras Välfärdssystem Via handläggare Efter 5 år x Statistik förs och skickas till Trafikanalys

3 3 5 4 Bedriva flygverksamhet Kommunen bedriver inte denna process

3 3 6

3 3 6 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 3 6 1 Anlägga tekniskt nät för datakommunikation Processen bedrivs av UEAB

3 3 6 2 Driva tekniskt nät för datakommunikation Processen bedrivs av UEAB

3 3 7

3 3 7 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

3 3 7 1 Hantera parker och planteringar Svara för 

 - stadsparker

 - planteringar

 - koloniområden

 - naturmarksområden

Ritninga över annuell blomsterplantering Gallras vid uppdatering Tjänsterum enhetschef Via enhetschef

Grönplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Författningshandboken

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Förteckning över grönytor Gallras vid uppdatering Webbaserat kartsystem Via handläggare

Skötselplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Författningshandboken

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut och ansökan med bilagor om bidrag till väg 

och samhällsföreningar

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Tjänsterum administratör

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 3 7 2 Hantera tekniska parkanläggningar Processen bedrivs av UEAB

3 3 8

3 3 8 0 Leda - Styra - Organisera Plan- och bygglag kap 6 - Väglag (1971:948)

 - trafikanordningsplan Trafikförordning 

Handbok- "Arbete på väg"

"Allmänna bestämmelser för arbeten i och för 

användning av kommunal mark i Ulricehams 

kommun"

Ansökan Ärenden avslutas i eebbaserat 

kartsystem efter garantitid (5 år)

Webbaserat kartsystem Via handläggare

Beslut Ärenden avslutas i Webbaserat 

kartsystem efter garantitid (5 år)

Webbaserat kartsystem Via handläggare

Lokala trafikföreskrifter:

 - trafikutredning utförs

 - remiss skickas

 - yttrande inkommer

 - beslut fattas 

Trafikförordning kap 10 § Lokala trafikföreskrifter Förvaras av Transportstyrelsen Transportstyrelsen STFS.se 

Vatten och avlopp

Avfall och återvinning

Transporter

Datanät 

Parkförvaltning

Gator, vägar och parkering



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Remiss Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Yttrande Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Beslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Genomföra uppdrag

3 3 8 1 Driva anläggningsutveckling Se 1.1.6.4

3 3 8 2 Hantera gator, vägar, torg och broar Inklusive att svara för 

 - barmarksväghållning

 - vinterväghållning

 - upplåtelse av offentlig plats Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Ulricehamns kommun (2009)

Ordningslag 

Riktlinjer för andvändande av offentlig plats 

Ansökan Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Handläggare

Diarienummer

Via handläggare

5 år efter att ärendet avslutats https://www.ulricehamn.se/trafik-och-

samhallsutveckling/trafikochgata/offentlig-plats/

Yttrande Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Handläggare

Diarienummer

Via handläggare

5 år efter att ärendet avslutats

Tillståndsbevis Gallras efter 2 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Handläggare

Diarienummer

Via handläggare

5 år efter att ärendet avslutats

 - torghandel Lokala ordningsföreskrifter för Torghandel Ansökan Gallras efter 2 år Handläggare Via handläggare

 - grävtillstånd Regler för grävning på allmän platsmark Ansökan Ärenden avslutas i webbaserat 

kartsystem efter garantitid (5 år)

Webbaserat kartsystem Via handläggare

Beslut Ärenden avslutas i webbaserat 

kartsystem efter garantitid (5 år)

Webbaserat kartsystem Via handläggare

3 3 8 3 Hantera trafiksignaler Kommunen bedriver inte denna process

3 3 8 4 Hantera belysning Processen bredrivs av UEAB Förändring av belysningspunkter Gallras efter 2 år G: G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\Gammalt\BESTÄLLARFUNKTIONEN\BELYSNING

3 3 8 5 Hantera gång- och cykelbanor Skötselplan Bevaras Författningshandboken

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 3 8 6 Hantera parkeringsplatser Processen genererar inga specifika handlingar förutom 

styrdokument

3 3 8 7 Hantera trafikärenden  - transportsdispens Trafikförodning kap 4 Beslut 2 år Handläggare Via handläggare

 - väghållningsansvar Samarbetsavtal Kommun-UEAB

Trafikförodning 

Avtal med väg- och samhällsföreningar

Drift- och underhållsavtal Gallras efter 5 år G:

Närarkiv

Handläggare

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o gata

Via handläggare

 - skadeanmälan Väghållning Skadeståndslagen Anmälan 7 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 

Beslut 7 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 

 - fordonsflytt

 

Lag och förordning om flyttning av fordon i 

vissa fall

Långtidsuppställda fordon 2 år G:

Handläggare

Trafikplanerare

Gatuingenjör

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\02_TRAFIK\Fordonsflyttning

Via handläggare/trafikplanerare/gatuingenjör

Fordonsflyttprotokoll 2 år G:

Handläggare

Trafikplanerare

Gatuingenjör

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\02_TRAFIK\Fordonsflyttning

Fordonsanmälan 4 år G:

Handläggare

Trafikplanerare

Gatuingenjör

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\02_TRAFIK\Fordonsflyttning

 - dispenser ifrån trafikförordning Trafikförordning Tillstånd Gallras efter 3 år G:

Handläggare

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\02_TRAFIK\P-tillstånd

Trafikförordning Tillfälligt tillstånd Gallras efter 3 år G: 

Handläggare

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\02_TRAFIK\TILLFÄLLIGT 

PARKERINGSTILLSTÅND

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

- ansökan

- kompletteringar 

- bifall/avslag

Trafikförordning kap 13 § 8 Under pågående arbete finns ärendet inlåst på handläggares 

tjänsterum. När ärendet är avslutat flyttas mappen till närarkiv.

Hela ärendet är helt sekretessbelagt enigt Offentlighets-och 

Sekretesslagen (2009:400) 21  kap 1 §

När ärendet är avslutat färdigställer handläggare ärendet och 

administratör anmäler delegationsbeslut till Individnämndens 

sekreterare

Ogilltliga inkomna parkeringstillstånd läggs i en tunna i 

närarkivet, som töms regelbundet.

Ett normalt tillstånd gäller i 5 år

Ansökan Gallras 1 år efter tillstånd gått ut Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Läkarintyg Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Gångtest Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Foto och signatur  Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Tjänsteanteckning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Överklagan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Beslut om beviljat parkeringstillstånd Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Avslag på ansökan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Överklagan på avslag Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Överklagan yttrande till 

Länsstyrelsen/Transportstyrelsen

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Beslut, Länsstyrelsen/Transportstyrelsen Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Delegationsbeslut till Individnämnd Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Parkeringstillstånd, ogiltigt inkommet Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/trafikochgata/offentlig-plats/
https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/trafikochgata/offentlig-plats/


B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Parkeringskort, fysiskt Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Statistik över handläggningstider Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

3 3 8 8 Bidrag till enskilda vägar Beslut från kommunfullmäktige 

Regler för vägbidrag till enskilda vägar 

Ansökan om kommunalt bidrag för enkilda vägar Gallras efter 10 år G:

Närarkiv 

Tjänsterum handläggare

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

Förfrågan med ansökan Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

Utanordning Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

 - driftsbidrag till statsberättigade enskilda vägar Beslut från kommunfullmäktige 

Regler för vägbidrag till enskilda vägar 

Lista från Trafikverket Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

Utanordning Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

 - särskilt driftsbidrag till enskilda vägar Regler för vägbidrag till enskilda vägar Ansökan Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

Bidragsberättigad kostnad Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

Beslut Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

Utanordning Gallras efter 10 år G:

Tjänsterum handläggare

Närarkiv 

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\09_SAMFÄLLIGHETER MM

3 3 9  

3 3 9 0 Leda - Styra - Organisera  Miljöbalk

Kommunal hamnordning

Genomföra uppdrag

3 3 9 1 Driva anläggningsutveckling Kommunen bedriver inte denna process

3 3 9 2 Förvalta farleder, prickar och fyrar Kommunen bedriver inte denna process

3 3 9 3 Förvalta hamnbassänger Kommunen bedriver inte denna process

3 3 9 4 Förvalta hamnanläggningar Kommunen bedriver inte denna process

3 3 9 5 Hantera fartygstrafik Kommunen bedriver inte denna process

3 3 9 6 Svara för bogsering och isbrytning Kommunen bedriver inte denna process

3 3 9 7 Hantera oljelager Kommunen bedriver inte denna process

3 4

3 4 0

3 4 1

3 4 2

3 4 2 0 Leda - Styra - Organisera Kommunallag (1991:100) 2 kap 7-8 §§

Genomföra uppdrag

3 4 2 1 Främja näringslivsutveckling Processen bedrivs av UEAB

3 4 2 2 Tillhandahålla mark och lokaler Processen bedrivs av UEAB Kan föranleda åtgärd enligt PG 3.1.2 

Jfr 2.6.1 - 2.6.3.

3 4 2 3 Främja landsbygdsutveckling Processen bedrivs av UEAB

3 4 3

3 4 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 4 3 1 Tillhandahålla lägenheter Processen bedrivs av Stubo AB Inkl studentbostäder

3 4 3 2 Tillhandahålla andra lokaler Processen bedrivs av Stubo AB

3 4 3 3 Tillhandahålla tomtmark Processen bedrivs av Stubo AB

3 4 3 4 Hantera och administrera hyresgäster Processen bedrivs av Stubo AB

3 4 3 5 Hantera bostadsbestånd Processen bedrivs av Stubo AB Jfr 2.6.1 - 2.6.3

3 4 3 6 Hantera bostadsanpassning  - bostadsanpassningsbidrag Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Ansökan Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Ansökan om reparationsbidrag

Ansökan om återställningsbidrag

Ansökan inkommen via e-tjänst finns i akt och 

bostadsanpassningssystem

Fullmakt Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Registerutrag om ställföreträdarskap Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Intyg Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Offert Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Ritning Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Utredning inklusive övrigt underlag för utredning Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x Övrigt underlag för utdedning kan t. ex. vara foton, begäran om 

komplettering, offerter,  beräkningar och rättskällor.

Beslut Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Delgivningskvitto/

Mottagningsbevis

Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x Då ett avslagsbeslut skickas till sökanden görs det i 

rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Då ett beslut om beviljat bidrag skickas ut bifogas ett 

delgivningskvitto som sökanden ska datera, underteckna och 

återsända.

Överklagan och tillhörande handlingar Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x Kopia på överklagan, yttrande, dom/domar finns, fram tills att 

ärendet gallras , även i ärendehanteringsystem för 

bostadsanpassning.

Anteckning Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x Görs i ärendehanteringssystem för bostadsanpassningsbidrag 

och skrivs ut i ett ex till akten

Månatlig lista över fattade delegationsbeslut Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer

Statistik Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Avtal om övertagande av bidrag Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer x

Hissregister/

Dörröppnarregister

Gallras 10 år efter beslut i ärendet Ärendehanteringssystem Diarienummer

3 4 4

3 4 4 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INTEGRATION 

Ledning-Styrning-Organisering

Gemensamma processer

Främjande av näringsliv och utveckling

Bostads- och lokalförsörjning

Arbetsmarknad och sysselsättning 

Hamnverksamhet



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 4 4 1 Främja arbete och sysselsättning för vuxna  Hantera åtgärder för:                                

 - anställbarhet                                                       

 - personlig utveckling

 - arbetsträning

 - arbetspraktik

 - utbildning 

Sökandepresentation, Arbetsförmedlingen Gallras 2 år efter avslutad åtgärd Arbetscenter Personnummer x

Ansökan, Arbetscenter Gallras 2 år efter avslutade åtgärder. Arbetscenter Personnummer

Registrering och anteckning Gallras efter 5 år Deltagarhanteringssystem

Handlingsplan Gallras efter 2 år x

Information till lokalt fackförbund angående 

tilltänkt praktikplats

Gallras vid praktikplatsens 

upphörande

Intyg praktik, med eller utan bedömning Gallras efter 2 år Enhetschef Via enhetshef

Personnummer

Kartläggning Gallras efter 2 år Enhetschef Via enhetschef

Personnummer

3 4 4 2 Främja arbete och sysselsättning för unga Ansökan Gallras efter 3 år Matchningsverktyg Personnummer

Tidrapport Gallras efter 3 år Personalsystem

Närvarorappport Gallras efter 2 år Enhetschef Personnummer

Nätverksmöte Gallras efter 2 år Enhetschef Personnummer

Slutdokumentation Gallras efter 2 år Deltagarhanteringssystem Personnummer

SUS samtycke Gallras vid inaktualitet Administratör Personnummer

Överenskommelse praktik Gallras 2 år efter avslutad åtgärd Administratör Personnummer

Beslut om bidrag från Arbetsförmedlingen Bevaras Personakt

Administratör

Personnummer

Via administratör

Årligen

Transaktion från Arbetsförmedlingen Gallras efter 2 år Administratör Personnummer

3 4 5

3 4 5 0 Leda - Styra - Organisera

Avtal om mottagande av nyanlända från 

Migrationsverket

Gallras efter 5 år Tjänsterum enhetschef Kronologisk Gäller anvisningar av individer från Migrationsverket

Genomföra uppdrag

3 4 5 1 Bedriva flyktingmottagning  - hantera introduktionsersättning

 - svara för tolkförmedling

 - hantera introduktionsplan

 - hantera introduktionsersättning

 - förmedla hälsoundersökning

 - ordna praktikplats

 - ordna boende

 - förmedla hemutrustningslån

Lag om mottagande av asylsökande (LMS) 

(1994:137) med tillhörande förordningar: 

Förordning om statlig ersättning för 

flyktingmottagande (1990:927),

Statlig ersättning för asylsökande (2002:1118)

Introduktionsersättning för flyktingar (LIS) 

(1992:1068),

Förordning om utbildning (2001:976)

Ansökan om praktikplats Gallras efter 2 år Tjänsterum enhetschef Via enhetschef x

 kartläggning

- förmedla hälsoundersökning

 - ordna boende

 - förmedla hemutrustningslån

Lag om mottagande av asylsökande (LMS) 

(1994:137) med tillhörande förordningar: 

Förordning om statlig ersättning för 

flyktingmottagande (1990:927)

Statlig ersättning för asylsökande (2002:1118)

Introduktionsersättning för flyktingar (LIS) 

(1992:1068), 

Förordning om utbildning (2001:976)

Registrering Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

3 4 5 2 Genomföra åtgärder för integration Se 3.4.5.1

3 4 5 3 Organisera tolkservice Processen köpes av Tolkförmedling Väst

3 4 5 4 Bedriva SFI Se 3.5.7.2 Skollag kap 20

  

3 5

3 5 0

Leda  - leda, planera och följa upp

 - överlägga och samråda

 - samverka med elevorganisationer

 - samverka med vårdnadshavare

 - samverka med andra aktörer

 - överenskomma och avtala

 - bedriva systematiskt kvalitetsarbete för skolan

 - hantera nationell uppföljning och utvärdering 

 - leda projekt för verksamhetsutveckling

 - bevaka omvärld

Skollag 4, 23, 26 kap Enhetsmöte inom lärandeverksamhet Gallras efter 2 år Intern webb Intern webb

Kvalitetsuppföljning Bevaras System för måluppfyllelse 10 år Diarieförs

Protokoll brukarråd, elevråd Bevaras Lokalt diarium Kronologisk, år 10 år

Protokoll yrkesråd/ämnesråd Bevaras Rektorsexpedition Kronologisk, år 10 år

Protokoll, klassråd och annan sammankomst om 

pedagogiska frågor och övergripande elevhälsa t. 

ex. ämneskonferens, klasskonferens, eller 

motsvarande.

Bevaras G: Kronologisk, år 10 år

Styra  - implementera och följa upp centrala

   styrdokument

 - införa och följa upp lokala regler

 - hantera tillsyn

 - vidta åtgärder mot kränkande behandling

 - hantera ordning och disciplinåtgärder

Skollag 5, 6, 26 kap Styrdokument Gallras vid uppdatering Författningshandboken  Extern webb

Organisera  - organisera linjeorganisation 

 - organisera verksamhetsstöd

 - organisera verksamhet och processer

  

Läsårstider Gallras vid inaktualitet Barn och utbildningsenhet Intern webb

Extern webb

Avräkningsperiod Gallras vid inaktualitet Samarbetsyta Intern webb

3 5 1

3 5 1 1 Hantera skolekonomiska frågor

 - hantera skolpeng Skollag 8-15, 19 kap Underlag till utbetalning Underlag gallras efter 2 år           

Utbetalning gallras efter 7 år

Affärssystem Via ekonom  Inkommer från fristående verksamhet varje månad

 - hantera avgifter SL 8-11, 14-15, 20-21 kap Förskola -och fritidshemsavgift Gallras 7 år Affärssystem

Elevregister

Personnummer Månatlig fakturering till vårdnadshavare

 - hantera interkommunal ersättning Skollag 8-11, 14-15, 19-20 kap Interkommunalt avtal                

Interkommunal fakturering

Gallras 2 år efter avslutad skolgång

Gallras efter 7 år

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Affärssystem 

Diarienummer

Interkommunala avtal per läsår 

Fakturering per kund och elev eller barn

Register över elever/barn från annan kommun Gallras efter 7 år Elevregister Ekonomiassistent

Placeringsassistent

Gäller förskola och grundskola

Register över elever/barn som bor i kommunen, 

men går hos annan huvudman

Bevaras Elevregister Ekonomiassistent

Placeringsassistent

10 år Gäller kommunalt och privat

Gemensamma processer 

Integration

UTBILDNING

Ledning-Styrning-Organisering



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 5 1 2 Hantera gemensamma resurser

 - hantera lokaler och utrustning, se 2.6.2 Skollag 2 kap 35 § 

 - driva skolbibliotek, se  3.6.2 Skollag 2 kap 35-36 §§

 - tillhandahålla skolmåltider och mellanmål Livsmedelslagstiftningen

Skollag

Anvisningar Gallras när ny görs eller behovet 

försvinner

Samarbetsyta Via administratör Vad som gäller vid pedagogiska måltider

Arbetsbeskrivningar Gallras vid uppdatering Samarbetsyta Via administratör

Egenkontroll Gallras efter 2 år Kök, verksamhet Via samordnare Till alla kök 

Förskolans kök finns även i pärm

Offentlig kontroll av livsmedel och 

Inspektionsrapport

Gallras efter 10 år G: Via administratör Dokumentation gallras efter 2 år och rutindokumentet gallras 

vid uppdatering

Matsedlar Gallras efter 3 år Närarkiv

Samarbetsyta

Skolmaten.se

Via administratör

Månadsbrev från kostenhet Gallras efter 1 år Samarbetsyta Via administratör

Portionsstatistik Gallras efter 1 år Kostadministratör Via administratör Informationsblad till all personal på kost

Portionsstatistik, sammanställning Gallras efter 5 år Samarbetsyta Via administratör

Ansökan om specialkost Gallras när specialkostbehov upphör Kostadministratör

Samarbetsyta

Kök, verksamhet

Via administratör

Tillbud i samband med matallergi Gallras efter 2 år Kostadministratör

Samarbetsyta

Via administratör

3 5 1 3 Hantera skolplikt, intagning och placering Skollag 7-11, 14-15, 19-21 kap Regelbunden kontroll i elevregister och KIR Gallras när elev är placerad Elevregister

Kommuninvånarregister

Skoladministratör

Skolplacering enligt närhetsprincipen. Kallelse till 

skolstart

Gallras när elev är placerad Elevregister

Kommuninvånarregister

Skoladministratör

Beslutsunderlag för elev som inte uppfyller 

skolplikt

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer

Elevregister Gallras vid uppdatering Elevregister

Kommuninvånarregister

Personnummer

3 5 1 4 Hantera läromedel Se 2.5.1

Användaravtal för datorer och läsplattor för 

elever

Gallras efter avslutad skolgång på 

resp. skolenhet

Skolexpediton, avtal

Elevakt

E-tjänst

Personnummer Lista över skoldatatekets utlånade ipads finns på barn- och 

utbildningsenhet

3 5 1 5 Skolskjuts  - ansökan

 - förslag till beslut 

 - förslag bifall

 - överklagan, yttrande och komplettering till 

förvaltningsrätten

 - diverse intyg (läkare,rektor,BUP, kurator)

 - säkerhetsklassning av vägar 

 - delegationsbeslut

Skollag Ansökan Gallras efter 2 år Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (säkerhetsklassning av vägar)

Om elev har särkilda 

skäl råder sekretess

Förslag till beslut Gallras efter 2 år Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (säkerhetsklassning av vägar)

Avslag bifall Gallras efter 2 år Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (säkerhetsklassning av vägar)

Överklagan Bevaras Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (säkerhetsklassning av vägar)

Diverse intyg (läkare, rektor, BUP, kurator) Gallras efter 2 år Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (säkerhetsklassning av vägar)

Säkerhetsklassning av vägar Gallras efter 2 år Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (säkerhetklassning av vägar)

Tjänsteanteckning Gallras efter 2 år Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (Säkerhetsklassning av vägar)

Komplettering Gallras efter 2 år Skolskjutssystem

G: (Säkerhetsklassning av vägar)

G:\Administration\Sektor miljö och 

samhällsbyggnad\Exploatering\Trafik o 

gata\01_SKOLSKJUTS (Säkerhetsklassning av vägar)

3 5 6 6 Hantera inackorderingsstöd Skollag kap 15 Ansökan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Efter 5 år

Beslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Efter 5 år

Överklagan med bilagor Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Efter 5 år

3 5 1 8 Tillhandahålla SYO Skollag 2 kap 29-30 §§ Studieanpassad kursplan Bevaras Elevregister Personnummer Efter avslutad skolgång

Individuell studieplan Bevaras Elevregister Personnummer Efter avslutad skolgång

Prao, kontrakt Gallras när omdömesblankett 

lämnats in

Studie- och yrkesvägledare Via studie- och yrkesvägledare

Prao, omdömesblankett Gallras efter avslutad skolgång Studie- och yrkesvägledare Årskurs/Klass

3 5 1 9 Tillhandahålla elevhälsovård  - tillhandahålla medicinska insatser

 - tillhandahålla psykologiska och kurativa insatser

 - tillhandahålla specialpedagogiska insatser 

Skollag 2 kap 25-28 §§ Ordination enligt generella direktiv, akut 

medicinering

Gallras efter avslutad  skolgång Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska x

Ordination enligt generella direktiv Gallras efter avslutad skolgång Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska x

Samtycke om t.ex. egenvård och vaccin Bevaras Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska Efter avslutad skolgång x

Hälsoblankett Bevaras Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska Efter avslutad skolgång x

Förnyad hälsouppgift Bevaras Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska Efter avslutad skolgång x

Föräldrasamtalsanteckning och samtal med 

vårdnadshavare

Bevaras Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska Efter avslutad skolgång x

Åtgärdsprogram Bevaras Elevhälsosystem

Lärplattform

Via specialpedagog Efter avslutad skolgång

Uppföljning Bevaras Elevhälsosystem Via specialpedagog Efter avslutad skolgång

Samverkansmötesanteckning Bevaras Elevhälsosystem Via specialpedagog Efter avslutad skolgång

Handling och beslut rörande elev med särskilda 

behov

Bevaras Elevhälsosystem Via specialpedagog Efter avslutad skolgång x

Offentlighets- och sekretesslag  kap 25:1 Barnhälsovårdsjournal Se anmärkning Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska x Digital utskrift av barnhälsovårdjournal gallras när elev slutat 

årskurs 9, original skickas till Värnersborgs regionarkiv.

Intyg om besök hos läkare, kurator, etc. Gallras vid inaktualitet Elevhälsosystem Via elevhälsoteam x Förvaras hos läkare, kurator etc. 

Offentlighets- och sekretesslag  kap 25:1 Skolhälsovårdsjournal Bevaras Elevhälsosystem Via skolsjuksköterska Efter avslutad skolgång x

Offentlighets- och sekretesslag  kap 25:1 Psykologutredning Bevaras Elevhälsosystem

Psykologakt

Via psykolog Efter avslutad skolgång x

Övrig utrednings-/kartläggningsdokumentation 

avseende enskild elev, .tex. pedagogisk, 

sensomotorisk Utredning, talUtredning eller 

basutredning kring psykisk ohälsa

Gallras 5 år efter avslutad skolgång Elevhälsosystem Via elevhälsoteam x

3 5 2

3 5 2 0 Leda - Styra - Organisera

Leda  - driva lokalt samråd

 - hantera lokal styrelse

 - hantera lokalt kvalitetsarbete

Skollag 4 kap Korrespondens med vårdnadshavare eller annan 

med uppgifter som är vesäntliga för barn eller 

förskola

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Efter 5 år

Dokumentation om pedagogsik inrikning och 

verksamhet, systematiskt kvalitetsarbete

Gallras efter 2 år System för måluppfyllelse Via rektor

Förskola



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Utvecklingsplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

System för måluppfyllelse

Via rektor Efter 5 år

Sammanställning om dokumentation om 

pedagogsik inrikning och verksamhet, 

systematiskt kvalitetsarbete

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Efter 5 år

Styra se 3.5.0.

 - hantera lokala regler

Organisera

 - planera och följa upp läsår

 - planera kurser

 - lokalplanera

 - schemalägga

 - tillhandahålla läromedel

Skollag 2 kap 35 §

Genomföra uppdrag se 3.5.0.

3 5 2 1 Driva förskola  - antaga

 - placera

 - registrera närvaro

 - hantera deltidsgrupper

 - driva pedagogisk verksamhet

Skollag 8 kap Ansökan om förskole- och skolbarnsomsorg Gallras 1 år efter inaktualitet Elevregister Personnummer Ansökan  är inaktuell när barnet är placerat, när köplatsen är 

uppsagd, eller förnyelse inte är gjord.

Platserbjudande Gallras vid inaktualitet Elevregister Personnummer

Kölista Gallras vid uppdatering Elevregister Personnummer

Placering Gallras 2 år efter avslutad placering Elevregister Personnummer

Schema Gallras vid inaktualitet Elevregister Personnummer

Närvarorapport Gallras 3 år efter avslutad placering Elevregister Personnummer

Inkomstuppgift 2 år efter avslutad placering Elevregister Personnummer

Uppsägning Gallras efter 2 år Elevregister Personnummer

Förteckning över förskolor Gallras vid uppdatering Extern webb Förskola

Handling och beslut i förtursordning Gallras efter avslutad placering Elevregister Personnummer

Avstängning från förskoleverksamhet Gallras efter  1 år Affärssystem Personnummer

Handling och beslut rörande barn med särskilda 

behov

Bevaras Rektor, fysiskt arkiv Via specialpedagog Efter avslutad placering x Förskolan har högre sekretess och inget elevhälsosystem

Fotografier, samlade för att belysa den egna 

verksamheten

Bevaras Extern hårddisk, IT-enhet

Enskild verksamhet

Via IT-enhet

Via enskild verksamhet

10 år

Klagomål/synpunkt från vårdnadshavare, 

inkommet centralt och till enheten

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Rektor

Diarienummer Efter 5 år

Skydd av personuppgifter i verksamhetssystem, 

blankett

Gallras vid inaktualitet Markering i elevregister

Rektor

Via rektor eller placeringsassistent x Bör förvaras så länge personen är aktuell i system och så länge 

personen bär skydd runt personuppgifterna. Vid övergång till 

skola görs en ny placering med ny dokumentation kring 

sekretessmarkering i Elevregister

Beslut om nedsättning/avskrivning av 

förskoleavgift

Bevaras Ekonomifunktion

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Personnummer

Diarienummer

Efter 10 år

 - fristående förskola Skollag 2 kap 5§,  5a§ Beslut om fristående verksamhet Bevaras Kommunens ärende- och 

dokumenthanteringssystem

Diarienummer Efter 5 år

Ägarprövning, fristående verksamhet Bevaras Kommunens ärende- och 

dokumenthanteringssystem

Diarienummer Efter 5 år

Skollag 26 kap 4§ Årlig tillsyn, fristående verksamhet Gallras efter 5 år Kommunens ärende- och 

dokumenthanteringssystem

Diarienummer

3 5 2 2 Driva familjedaghem  - antaga

 - placera

 - registrera närvaro

Ansökan om Annan pedagogisk omsorg Gallras 5 år efter att pedagogisk 

omsorg har upphört

Elevregister barnomsorg Personnummer

Tidrapport från Annan pedagogisk omsorg Gallras efter 2 år Personalsystem Personnummer

  

3 5 3

3 5 3 0 Leda - Styra - Organisera Se 3.5.4 Skollag 9 kap

Genomföra uppdrag Se 3.5.4 Skollag 9 kap

3 5 3 1 Driva  förskoleklass Se 3.4.4 Skollag 9 kap

3 5 4 Skollag (2010:800) 

3 5 4 0 Leda - Styra - Organisera

 - driva lokalt samråd

 - hantera lokal styrelse

 - hantera lokalt kvalitetsarbete

Skollag 4 kap Protokoll Gallras efter 2 år Respektive ordförande/lärarepresentant för 

råd

Via respektive ordförande/lärarepresentant för råd Ex.

 - matrådsprotokoll

 - stadiemötesprotokoll

 - arbetslagsmöte

 - utveckningsgruppsprotokoll

 - brukarrådsprotokoll

 - hantera lokala regler Skollag 5 kap. 5 § Ordningsregler Gallras vid uppdatering Lärare Via lärare

 - planera och följa upp läsår

 - planera kurser

 - lokalplanera

 - schemalägga

 - tillhandahålla läromedel

3 5 4 1 Genomföra uppdrag Driva grundskola  - antaga

 - placera

 - registrera närvaro

 - undervisa

 -  hålla utvecklingssamtal

 - hantera individuella utvecklingsplaner

 - ge modersmålsundervisning

 -  ge särskilt stöd

 - ge prov och sätta betyg 

Skollag 9-11 kap Antagning Gallras efter 1 år Elevregister Personnummer

In- och utflyttningslista, byte av skola/årskurs Gallras efter 5 år Elevregister Personnummer

Läsår

Anmälan om elev som flyttat/uteblivit från skolan Gallras efter 1 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Elevregister

Diarienummer

Ansökan/byte av språkval Gallras efter 1 år Elevregister Klass

Alfabetisk

Ansökan, ledighet Gallras efter avslutad skolgång Skolexpedition

Elevregister

Dokumenthanteringssystem

Alfabetisk

Varaktig vistelse utomlands Bevaras Elevhälsosystem

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Personnummer Efter avslutad skolgång

Ansökan om tidigare skolstart Bevaras Elevhälsosystem

Elevakt

Skolexpedition

Personnummer Efter avslutad skolgång

Beslut om avstängning av elev i grundskolan Bevaras Elevhälsosystem

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Personnummer Efter avslutad skolgång

Beslut om uppflyttning Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång

Anpassad studiegång Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång

Åtgärdsprogram Bevaras Elevhälsosystem

Lärplattform

Personnummer 10 år

Förskoleklass

Grundskola



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Beslut om åtgärdsprogram för elev som behöver 

särskilt stöd

Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång

Beslut att inte utarbeta åtgärdsprogram Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång

Beslut om att avsluta åtgärdsprogram Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång

Skollag 3 kap 12  § Inviduell studieplan, grundskolans senare år Bevaras Elevhälsosystem

Lärplattform

Personnummer Efter avslutad skolgång Nyanlända elever 7-9

Pedagogisk kartläggning Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång

Särskild undervisningsgrupp Bevaras Elevhälsosystem

Elevregister

Personnummer Efter avslutad skolgång

Utredning av elevs behov av särkilt stöd Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång x

Anmälan om elevs stödbehov Bevaras Elevhälsosystem Personnummer 10 år 1 år efter eleven avslutat sin utbildning flytt till närarkiv

Skollag 10 Kap § 13 Individuell utvecklingsplan Gallras vid inaktualitet Lärplattform Klass

Alfabetisk

x Efter avslutat skolgång

Orosanmälan till Socialtjänsten Bevaras Elevhälsosystem Personnummer Efter avslutad skolgång x

Ansökan om studiehandledning Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Läsår

Alfabetisk

Uppsägning av studiehandledning Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Läsår

Alfabetisk

Ansökan om modersmålsundervisning Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Läsår

Alfabetisk

Uppsägning av modersmålsundervisning Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Läsår

Alfabetisk

Anmälan olycksfall barn/elev Gallras efter avslutad skolgång Kommuninvånarregister Läsår

Anmälan tillbud barn/elev Gallras efter avslutad skolgång Närarkiv

Skolexpedition

Läsår

Anmälan om kränkade behandling Bevaras Incidentrapportteringssystem

Kommunens dokument- 

dokumenthanteringssystem

Diarienummer Efter avslutad skolgång

Handlingsplan för barn/elev som känner sig 

kränkt av personal

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Efter avslutad skolgång x

Handlingsplan för barn/elev som känner sig 

kränkt av annat barn/elev

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Efter avslutad skolgång x

Fotokatalog Bevaras Närarkiv Läsår Efter avslutad skolgång

Fotografier, samlade för att belysa den egna 

verksamheten

Bevaras Extern hårddisk, IT-enhet

Respektive verksamhet

Kronologisk 10 år

Personuppgift, barn/elev Gallras efter 1 år Skolexpedition

Lärare

Klass

Via lärare

Klasslista Bevaras Elevregister Personnummer Efter avslutad skolgång

Nationellt prov, svenska/svenska för nybörjare Bevaras Närarkiv Läsår Efter 5 år

Nationellt prov, övriga ämnen Gallras efter 5 år Närarkiv Läsår i 5 år

Betygsunderlag Gallras efter betygsättning Lärplattform Via lärare

Betygskatalog med sammanställning för signering Bevaras Närarkiv Läsår Efter 5 år

Skollag 10 kap 23 § Omprövning av betyg Bevaras Betygskatalog

Närarkiv

10 år

Anmälan och meddelande om prövning Gallras vid inaktualitet Skolexpedition

Elevregister

Dokumenthanteringssystem

Efter genomförd prövning

Skollag 10 kap § 12 Information om elevs 

kunskapsutveckling/skriftligt omdöme

Bevaras Lärplattform 10 år

Undervisningsmaterial Gallras vid uppdatering Lärare Via lärare Egenproducerat material och prov

Riskbedömning av laborativt arbete Gallras vid uppdatering Lärare Vialärare 7-9 skriver

Schema Gallras efter 1år Schemaläggningssystem Läsår

Tim och kursplaner, lokala Bevaras Dokumenthanteringssystem 10 år

Tjänstefördelning och schema Gallras efter 3 månader Schemaläggningssystem

Lokalt diarium

Rektor

Diarienummer

Praohandledare Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Via rektor

Elevenkät Bevaras Analyseringsverktyg 10 år x  Uppgifter där enskild elev kan spåras

Klagomål/synpunkter från vårdnadshavare, 

inkommet centralt och till enheten

Bevaras centralt

Gallras vid inaktualitet på enheten

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Tjänsterum

Diarienummer

Via enhet

Skydd av personuppgifter i verksamhetssystem, 

blankett

Gallras vid inaktualitet Elevhälsosystem

Elevregister

Via rektor Bör förvaras så länge personen är aktuell i system och så länge 

personen bär skydd runt personuppgifterna

3 5 4 2   Driva grundsärskola se 3.5.4 Skollag 11 kap 3 § och 17 §

Skollag 7 kap 5  § Beslut om mottagande i särskola Bevaras Elevhälsosystem

Närarkiv

Årtalet eleven togs emot

Alfabetisk

Efter avslutad skolgång x

Redovisning av inskrivning i grundsärskola till 

huvudman

Bevaras Elevhälsosystem

Närarkiv

Personnummer Efter avslutad skolgång x

Framställan om behörighetsprövning i 

grundsärskola

Bevaras Elevhälsosystem

Centrala elevhälsan

Personnummer Efter avslutad skolgång x

Medgivande till placering i grundsärskola Bevaras Elevhälsosystem

Närarkiv

Personnummer Efter avslutad skolgång x

Psykologisk/medicinsk, social- och pedagogisk 

utredning

Bevaras Elevhälsosystem

Elevhälsosystem

Yrkesakt i PMO Efter 10 år x

  

3 5 5 Skollag (2010:800) kap 14

3 5 5 0 Leda - Styra - Organisera Se 3.5.7

Genomföra uppdrag

3 5 5 1 Driva fritidshem  - antaga

 - placera

 - registrera närvaro

 - gäller även sommaröppen verksamhet samt 

dygnetruntöppen förskola/fritidshem

Skollag 14 kap

Ansökan Gallras 1 år efter ansökan Elevregister Personnummer

Kölista Gallras vid uppdatering Elevregister Personnummer

Platserbjudande Gallras vid inaktualitet Elevregister Personnummer

Placering Gallras 2 år efter avslutad placering Elevregister Personnummer

Schema Gallras vid inaktualitet Elevregister Personnummer

Närvarorapport Gallras 3 år efter avslutad placering Elevregister Personnummer

Inkomstuppgift Gallras 2 år efter avslutad placering Elevregister Personnummer

Uppsägning Gallras efter 2 år Elevregister Personnummer

Förteckning över fritidshem Gallras vid uppdatering Extern webb

Elevregister

Alfabetisk

Avstängning från fritidsverksamhet Gallras efter 1 år Ekonomisytem Personnummer

3 5 6

3 5 6 0 Leda - Styra - Organisera   - hantera lokala regler Styrdokument Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Genomföra uppdrag

Fritidshem

Gymnasieskola



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 5 6 1 Driva gymnasium  - antaga

 - placera

 - registrera närvaro

 - undervisa

 - hålla utvecklingssamtal

 - hantera individuella utvecklingsplaner 

 - ge modersmålsundervisning 

 - ge särskilt stöd

 - ge prov och sätta betyg 

Se även Grundskola 3.5.4.1

Skollag 15 kap Antagningsfil, till elevregister Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Klasslista Bevaras Elevregister Personnummer Efter avslutad skolgång

In- och utflyttningslista, byte av skola, byte  

årskurs

Gallras efter 5 år Elevregister

Skolexpedition

Personnummer

Läsår

Dataavtal Gallras efter avslutad skolgång IT-ansvarig

Dokumenthanteringssystem

Via IT-ansvarig

Beställning av konto till lärplattform Gallras efter avslutad skolgång Administratör Alfabetisk

Läsår

Mottagande till introduktionsprogram Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Beslut om minskad studieomfattning i 

utbildningen introduktionsprogrammet 

yrkesproduktion för enskild elev

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Ändring av studiegång Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Beslut om avslutad utbildning enligt 

gymnasieförordning

Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Avtal om lärlingsplats, mellan gymnasium och 

praktikplats

Gallras efter avslutad skolgång Lärlingssamordnare Program

Alfabetisk

Ansökan, avbrott Bevaras Elevregister Personnummer 10 år

Ansökan, ledighet Gallras efter avslutad skolgång Skolexpedition

Dokumenthanteringssystem

Alfabetisk

Ansökan om modersmålsundervisning Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Avslut modersmål Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Ansökan studiehandledning Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Anmälan till huvudman, lika behandling Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Anmälan om tillbud och olycksfall, elev Gallras efter avslutad skolgång Incidentrapporteringssystem Lärsår

Anmälan om kränkade behandling Bevaras Incidentrapportteringssystem

Kommunens dokument- och system

Diarienummer 10 år x

Handlingsplan, barn/elev som känner sig kränkt 

av personal

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 10 år x

Handlingsplan för barn/elev som känner sig 

kränkt av annan elev

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 10 år x

Disciplinär åtgärd, handling rörande avstängning, 

förvisning av elev, varning

Bevaras Elevhälsosystem

Närarkiv

Rektor

Personnummer 10 år x

Nationellt prov, svenska/svenska som andra språk Bevaras Närarkiv Läsår i 5 år

Nationellt prov, övriga ämnen Gallras efter 5 år Närarkiv Läsår i 5 år

Betygsunderlag Gallras vid inaktualitet Lärare Via lärare

Betygskatalog Bevaras Närarkiv Personnummer Efter 5 år

Kodplaner och övriga förklaringar rörande 

betygsuppgifter

Bevaras Närarkiv Kronologisk, år 10 år

Skollag 15 kap 28§ Omprövning av betyg Bevaras Närarkiv Betygskatalog

Personnummer

10 år

Utvecklingssamtal Gallras efter avslutad skolgång Lärplattform Klass/namn

Undervisningsmaterial Gallras vid uppdatering Lärare Via lärare Egenproducerat material och prov

Schema Bevaras Schemaläggningssystem

Närarkiv

Läsår 10 år

Grupplista Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Tim- och kursplan, lokal Bevaras Molntjänst

Lärplattform

Rektor

Kronologisk, år 10 år

Tjänstefördelning och schema Gallras vid inaktualitet Lokalt diarium

Rektor

Kronologisk, år

Kursutvärdering Gallras vid inaktualitet Verktyg för undersökningar Kronologisk, år

Elevenkät Bevaras Analyseringsverktyg Kronologisk, år x Uppgifter där enskild elev kan spåras

Matersättning Gallras efter 2 år Skoladministration Via skoladministration

Reseersättning Gallras efter 2 år Skoladministration Via skoladministration

Anmälan och beslut om elevs stödbehov Bevaras Elevhälsosystem

Tjänsterum handläggare

Personnummer 10 år x

Åtgärdsprogram Bevaras Elevhälsosystem

Lärplattform

Personnummer 10 år

Elevvårdsmöte Bevaras Elevhälsosystem

Lärplattform

Personnummer 10 år

Beslut om befrielse från visst 

utbildningsinslag/undervisning med tillhörande 

handlingar

Bevaras Elevhälsosystem Personnummer 10 år

16 kap 25§ Individuell studieplan med omdöme Bevaras Lärplattform

Elevregister

Personnummer Efter 10 år

Anmälan och meddelande om/till prövning Gallras efter genomförd prövning Dokumenthanteringssystem

Skolexpedition

Kronologisk, år

Information om elevs 

kunskapsutveckling/skriftligt omdöme

Bevaras Lärplattform Personnummer Efter 10 år

Intyg från genomförd individuell kurs och 

orienteringskurs

Bevaras Elevregister Personnummer 10 år

Fotografier, samlade för att belysa den egna 

verksamheten

Bevaras NAS*, IT-enhet

Respektive verksamhet

Kronologisk, år 10 år * Network Attached Storage

Skol- och elevkatalog, t. ex. fotokatalog Bevaras Närarkiv Kronologisk, år 10 år

Gymnasiearbete Bevaras Lärplattform

Närarkiv

Kronologisk 2 år

Handling rörande friluftsdagar och utflykter Gallras vid inaktualitet Mailsystem

Lärplattform

Kronologisk, år

Handling rörande undervisningsprojekt av särskild 

och/eller lokal betydelse

Gallras efter 10 år Lärplattform Kronologisk, år

Handling som redovisar villkor för premie och 

stipendium

Bevaras Elevregister

Närarkiv

Kronologisk, år 10 år

Individuellt val Bevaras Elevregister

Närarkiv

Kronologisk, år

Personnummer

10 år

Praktik och placering Bevaras Närarkiv Läsår

Alfabetisk

10 år

Språkvalsblankett Gallras efter avslutad kurskurs  Elevregister

Elevregistrator

Personnummer

Utvärdering av genomförd aktivitet Gallras vid inaktualitet Tjänsterum schemaläggare Kronologisk Avser resultatet av utvärderingen

VFU*-avtal Bevaras Avtalsdatabas

VFU-samordnare

Via VFU-samordnare 10 år VFU = Verksamhetsförlagd utbildning, avtal med lärosäten

Klagomål/synpunkt från vårdnadshavare, 

inkommet centralt och till enheten

Bevaras

Gallras vid inaktualitet 

Kommunens dokument-  och ärende 

hanteringssystem

Tjänsterum 

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Skydd av personuppgifter i verksamhetssystem, 

blankett

Gallras vid inaktualitet Elevregister

Närarkiv

Rektor

Alfabetisk Bör förvaras så länge personen är aktuell i system och så länge 

personen bär skydd runt personuppgifterna

Introduktionsblankett Välkomsten Gallras efter 1 år Centrala elevhälsan Alfabetisk

 - ungdomar utanför gymnasieskolan Brev Infoansvaret Gallras vid inaktualitet Tingsholmsgymnasiet Alfabetisk

Personlista Gallras vid inaktualitet Tingsholmsgymnasiet Alfabetisk Excel-fil för personer som lyder under informationsansvaret.

Psykologisk undersökning, skolpsykologjournal Bevaras Elevhälsosystem

Elevakt

Centrala elevhälsan

Psykolog

Cantrala elevhälsan

Efter 10 år x Bevaras i forskningssyfte enligt principen: elever födda den 5, 

15 och 25 i varje månad. 



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Åtgärdsprogram Bevaras Elevhälsosystem

Lärplattform

Personnnummer Efter 10 år x Bevaras i forskningssyfte enligt principen elever födda den 5, 15 

och 25 i varje månad.

3 5 6 2 Driva gymnasiesärskola Se 3.5.6.1 Klasslista Bevaras Elevregister Personnummer Efter avslutad skolgång

Medgivande till placering i gymnasiesärskola Bevaras Elevhälsosystem

Närarkiv

Personnummer x

Framställan av behörighetsprövning till 

gymnasiesärskola

Bevaras Närarkiv Personnummer x

Redovisning av inskrivning gymnasiesärskola till 

huvudman

Bevaras Elevhälsosystem

Närarkiv

Personnummer x

Utredning, utlåtande, intyg

tex medicinsk, social, psykologisk, pedagogisk

Bevaras Elevhälsosystem Personnummer x

Intyg, genomgången utbildning Bevaras Elevregister Personnummer 10 år Om elev eller elevens vårdnadshavare begär det skall intyget 

kompletteras med offentligt studieomdöme.

3 5 6 3 Driva gymnasial lärlingsutbildning Se 3.5.6.1

Ansökan om att anordna gymnsial 

lärlingsutbildning och mottagande arbetsplatse

Gallras vid inaktualitet Skolverket Skolverkets portal

Avtal mellan skolhuvudman och mottagande 

arbetsplats

Bevaras Rektor Via rektor 10 år

Dokumentation av lärlingsarbete Bevaras Lärare Via lärare 10 år

Intyg från arbets-/praktikplats Bevaras Rektor Via rektor 10 år Om elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 

skall rektor på elevens begäran utfärda ett intyg med uppgifter 

om hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått och 

innehållet i den.

Protokoll/minnesanteckningr, lärlingsråd Bevaras Rektor Via rektor 10 år

Utbildningskontrakt Bevaras Rektor Via rektor 10 år

3 5 6 4  - hantera introduktionsprogram Se 3.5.6.1

3 5 6 5  - hantera yrkesprogram Se 3.5.6.1

3 5 6 6  - hantera högskoleförberedande program Se 3.5.6.1

3 5 7

3 5 7 0 Leda - Styra - Organisera Skollag 4 kap Se 3.5.7.1

Genomföra uppdrag

3 5 7 1   Driva grundläggande vuxenutbildning  - antaga

 - placera

 - registrera närvaro 

 - undervisa

 - hantera individuella utvecklingsplaner

 - ge modersmålsundervisning

Skollag 20 kap Se 3.5.7.2

3 5 7 2 Driva gymnasial vuxenutbildning  - antaga

 - placera

 - registrera närvaro

 - undervisa

 - hålla utvecklingssamtal

 - hantera individuella utvecklingsplaner

 - ge modersmålsundervisning

 - ge särskilt stöd

 - ge prov och sätta betyg

 - validera

Skollag 20 kap Ansökan Gallras efter avslutad skolgång Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Biträdande rektor

Diarienummer

Grupp

Antagningslista Bevaras Elevregister 10 år

Grupplista Gallras efter avslutad skolgång Elevregister Personnummer

Lärlingsavtal, Arbetsplatslärlingsavtal Gallras efter avslutad skolgång Lärlingssamordnare Klass

Alfabetisk

Ansökan,avbrott Gallras 5 år efter avbrott Elevregister Personnummer

Ansökan, ledighet Gallras efter avslutad skolgång Lärare

E-tjänst

Via lärare

Anmälan om tillbud och olycksfall, elev Gallras efter 10 år Incidentrapporteringsystem

Skolexpedition

Läsår

Anmälan om kränkade behandling Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Handlingsplan för barn/elev som känner sig 

kränkt av personal

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Handlingsplan för barn/elev som känner sig 

kränkt av annat barn/ elev

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Fotokatalog Bevaras Närarkiv Läsår Efter avslutad skolgång

Nationellt prov, svenska/svenska som andra språk Bevaras Närarkiv Läsår i 5 år

Nationellt prov, övriga ämnen Gallras efter 5 år Närarkiv Läsår i 5 år

Betygsunderlag Gallras vid inaktualitet Lärare Via lärare

Betygskatalog Bevaras Elevregister

Närarkiv

Personnummer Efter 5 år

Undervisningsmaterial Gallras vid uppdatering Lärare Via lärare Egenproducerat material och prov

Schema Gallras efter avslutad skolgång Schemaläggningssystem

Närarkiv

Läsår

Ansökan/anmälan Gallras vid inaktualitet Borås Regionen Vux Boråsregionen vux Tidigast efter att eleven avslutat sin utbildning

Arbetsplaner, lokala Bevaras Skolsek. Vux Kronologisk 10 år

Handling rörande lokala, individuella kurser och 

projektarbeten

Bevaras Elevregister

Närarkiv

Kronologisk

Personnummer

10 år

3 5 7 3 Driva särvux Se. 3.5.8 Skollag  20 kap

 

3 5 8

3 5 8 0 Leda - Styra - Organisera Se 3.5.7

Genomföra uppdrag

3 5 8 1 Bedriva särskild utbildning för vuxna på 

grundläggande nivå

 - antaga

 - placera

 - registrera närvaro

 - undervisa

 - hantera individuella utvecklingsplaner 

 - ge modersmålsundervisning

Skollag 4 kap Se 3.5.7

3 5 8 2 Bedriva särskild utbildning för vuxna på gymnasial 

nivå

 - antaga

 - placera

 - registrera närvaro 

 - undervisa 

 - hålla utvecklingssamtal

 - hantera individuella utvecklingsplaner

 - ge modersmålsundervisning 

 - ge särskilt stöd

 - ge prov och sätta betyg 

 - validera

Skollag 4 kap Se 3.5.7

3 5 9

3 5 9 0 Leda - Styra - Organisera

 Leda  Planera och följa upp läsår Se 3.5.4 och 3.5.6

Genomföra uppdrag

Särskild utbildning för vuxna

Särskilda utbildningsformer

Kommunal vuxenutbildning



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

3 5 9 1 Hantera bidrag till internationell skolgång Kommuner driver inte den här processen

3 5 9 2 Hantera bidrag till SFI vid folkhögskola Kommunen driver inte den här processen

3 5 9 3 Hantera undervisning för elever som vistas på 

sjukhus m m eller i hemmet

Se 3.5.4

Se 3.5.6

Skollag 24 kap 

3 5 9 4 Hantering av annat sätt att fullgöra skolplikt Skollag 24 kap

3 5 10 Skollag 25 kap 

Genomföra uppdrag

3 5 10 1 Bedriva pedagogisk omsorg Se 3.5.2.2 Skollag 25 kap

3 5 10 2 Bedriva öppen förskola Processen genererar inga handlingar

3 5 10 3 Bedriva öppen fritidsverksamhet Kommunen bedriver inte den här processen

3 5 10 4 Bedriva omsorg när förskola el fritidshem ej erbjuds Kommunen bedriver inte den här processen

 

3 5 11

3 5 11 0 Leda - Styra - Organisera

Leda  - planera och följa upp läsår 

 - planera kurser

 - lokalplanera

 - schemalägga

Information Gallras vid uppdatering Extern webb

Kulturskolans facebook

Extern webb

Kulturskolans facebook

Schema Gallras efter 5 år Kulturskolan Via Kulturskolan

Genomföra uppdrag

3 5 11 1 Bedriva kulturskola/musikskola  - antaga

 - registrera närvaro 

 - undervisa 

 - hålla utvecklingssamtal

 - ge prov och sätta betyg

Ansökan Gallras efter 5 år Elevregister Personnummer

Meddelande om beslut Gallras efter 5 år Kulturskolan Via Kulturskolan

Närvarolista Gallras efter 5 år Kulturskolan Via Kulturskolan

Undervisningsmaterial Gallras efter 5 år Kulturskolan Via Kulturskolan

Intyg Gallras efter 5 år Kulturskolan Via Kulturskolan

3 5 12

3 5 12 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 5 12 1 Bedriva folkhögskola Kommunen bedriver inte denna process

3 6

 

3 6 0

Handlingsplan för kulturstrategi Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Lokalupplåtelse Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Biblioteksplan Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kulturstrategi Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 6 1

3 6 1 0 Leda - Styra - Organisera

3 6 1 1 Hantera offentlig scen Kommunen bedriver inte denna process

3 6 1 2 Bedriva programverksamhet

Informationsblad/affisch 2 st arkivexemplar bevaras, 

resterande gallras

Närarkiv Kronologisk Efter 5 år

Dokumentation över arrangemang och program Bevaras G:

Närarkiv

Via handläggare och via

G:\Administration\Sektor service\Kultur och 

fritid\Bibliotek och Allmänkultur\1. 

Arrangemang\Marknadsföringsmaterial

Efter 5 år

Program för skolkultur Bevaras G:

Handläggare

Via handläggare och via

G:\Administration\Sektor service\Kultur och 

fritid\Bibliotek och Allmänkultur\1. 

Allmänkultur\Skolkultur\Skolprogram

Efter 5 år

Underlag för statistik, besöksrapport och liknande Sammanställning bevaras

Underlag gallras

System för måluppfyllelse Via handläggare

Externt sytem för måluppfyllese

Efter 5 år

3 6 1 3 Hantera föreningsbidrag och stipendier Bidragsansökan, förening (inkl. bilagor) Beviljad ansökan bevaras

Avslagen ansökan gallras efter 5 år 

(se kommentar)

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem 

Dokumenthanteringssystem

Diarienummer 

Dokumenthanteringssystem

5 år efter att ärendet avslutats Med undantag för års- och verksamhetsberättelse som ska 

bevaras. Bidragsansökan för fritidsförening, bygdegårdsförening 

och hemygdsförening finns i fritids- och bokningsadministrativt 

system. Förlustbidrag förvaras i dokumenthanteringssystem

Sammanställning/beslut över bidrag till 

föreningar

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

G:

Diarienummer

Via kultur och fritid

5 år efter att ärendet avslutats Aktivitetsstöd, grundbidrag och driftsbidrag finns i fritids- och 

bokningsadministrativt system, sammanställning för 

förlustbidrag finns på G:

Bidragsansökan, studieförbund Beviljade ansökningar bevaras

Avslagna ansökningar gallras efter 5 

år

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Med undantag för års och verksamhetsberättelser som ska 

bevaras

Sammanställning/beslut över bidrag till 

studieförbund

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Original förvaras på verksamheten till dess ärendet är avslutat

Kulturpris och stipendium, ansökningshandling, 

beslut och sammanställning

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Bidragsansökan, verksamhetens Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

Kostnadskrävande projekt, ansökan Beviljad ansökan bevaras

Avslagen ansökan gallras efter 5 år

Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Med undantag för års och verksamhetsberättelser som ska 

bevaras. Bidragsansökningar för fritidsföreningar, 

bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar finns i fritids- 

och bokningsadministrativt system

Kostnadskrävande projekt, beslut Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Bidragsansökningar inklusive beslut för fritidsföreningar, 

bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar finns i fritids- 

och bokningsadministrativt system

Tillstånd från annan myndighet vid arrangemang Gallras 2 år efter tillståndets utgång Närarkiv

Respektive myndighets system

Närarkiv (avtal)

Respektive arrangemang 

Diarienummer i respektive myndighetssystem

Tillstånd från t ex. polis, länstyrelse och miljö- och 

byggnämnden 

3 6 2

3 6 2 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 6 2 1 Driva biblioteksverksamhet Anskaffa - Registrera - Utlåna - Utlåna-planering-urval-

inköp-prenumerationer-databaser-fjärrlån - Kassera - 

Bedriva uppsökande verksamhet

Bibliotekslag (1996:1596) Beståndsregister av all media som lånas ut Gallras vid uppdatering Bibliotekssystem via bibliotekssystem

Register av lån/person Gallras vid uppdatering (se 

kommentar)

Bibliotekssystem via bibliotekssystem Gallras vid återlämnande

Register av låntagare Gallras vid uppdatering Bibliotekssystem via bibliotekssystem

Förteckning över tidskrifter och dagstidningar Gallras efter 2 år Bibliotekssystem via bibliotekssystem Årlig förteckning sparas i bibliotekssystem

Förteckning över databaser Gallras efter 2 år Extern webb via Stadsbibliotekets webb Info om databaser finns på hemsidan och uppdateras 

kontinuerligt

Verksamhetsstatistik, utlån studiebesök och 

förfrågan som ej finns i verksamhetsberättelse 

eller i annat system

Sammanställning bevaras

Underlag gallras efter 2 år

System för måluppfyllelse System för måluppfyllelse

Annan pedagogisk verksamhet

Kommunal kulturskola / musikskola

Kommunal folkhögskola

Ledning-Styrning-Organisering

Gemensamma processer

Biblioteksverksamhet

KULTUR, FRITID, TURISM 
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B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Informationsblad/affisch Bevaras, se kommentar Närarkiv Via handläggare Vid behov 1 arkivexemplar bevaras, resterande gallras

Dokumentation över arrangemang och program Bevaras G:

Närarkiv

Via handläggare

\\samkom.se\udata\Administration\Sektor 

service\Kultur och fritid\Bibliotek och 

Allmänkultur\1. 

Arrangemang\Marknadsföringsmaterial

Vid behov

3 6 2 2 Tillhandahålla talböcker Se 3.6.2.1

3 6 2 3 Tillhandahålla taltidningar Kommunen bedriver inte denna process

3 6 2 4 Bedriva samhällsinformation Informationsbroschyr, program, affisch eller 

liknande som ges ut av biblioteket

1 exemplar bevaras Närarkiv Via bibliotikarie Efter 2 år

3 6 3

3 6 3 0 Leda - Styra - Organisera Arkivlag (1990:782), Tryckfrihetsförordning 

(1949:105). 

Avser allmän handling som lämnat aktiv process, samt enskild 

handing överlämnad som gåva.

Genomföra uppdrag

3 6 3 1 Förvara och vårda historiska arkiv Se 2.1.5.5

3 6 3 2 Tillgängliggöra historiska arkiv Se 2.1.5.5

3 6 4

3 6 4 0 Leda - Styra - Organisera Museilag (2017:563)

Genomföra uppdrag

3 6 4 1 Hantera föremålssamlingar Ta emot - Registrera - Införliva - Vårda Register över museets föremålssamling Bevaras Samlingshanteringssystem Via handläggare Efter 5 år

3 6 4 2 Hantera fotosamlingar Ta emot - Registrera - Införliva - Vårda - Digitalisera Fotografi av betydelse Bevaras Samlingshanteringssystem

Extern hårdisk, IT-enhet

Via handläggare Efter 5 år Under överföring till samlingshanteringssystem

Fotografier och inscannat material finns på server hos IT-enhet

3 6 4 3 Hantera historiska kulturmiljöer  - dokumentera

 - utreda

 - verka som remissinstans

Yttrande, skrivelse och beslut i 

kulturmiljövårdsärende

Bevaras Kommunens ärende- och 

dokumenthanteringssystem

Diarienummer

Ansökan med bilagor och beslut om bidrag för 

skötsel av kulturminnesvård

Beviljad ansökan bevaras

Avslagen ansökan gallras efter 5 år

Beslut bevaras

Tjänsterum enhetschef Via enhetschef Efter 5 år

3 6 4 4 Hantera digital informationsförsörjning Kommunen bedriver inte denna process

3 6 4 5 Bedriva museipedagogisk verksamhet Kommunen bedriver inte denna process

3 6 4 6 Bedriva utställningsverksamhet Kommunen bedriver inte denna process

 

3 6 5

3 6 5 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 6 5 1 Hantera konst Ta emot - Registrera - Införliva - Vårda  Register/dokumentation över Ulricehamns 

kommuns konstsamling

Bevaras Samlingshanteringssystem

Närarkiv

Magasin

Via handläggare Vid behov

Lånekvitto, t. ex. för utlåning av konst Gallras vid inaktualitet, när utlånat 

objekt återlämnats

Närarkiv Via handläggare

3 6 5 2 Svara för konstutställningar  - ställa ut egen konst

 - ställa ut inlånad konst

 - arrangera vandringsutställningar.

Dokumentation av konstututställning, inklusive 

affisch mm

Bevaras Närarkiv Datum och år Vid behov

Underlag för statistik, besöksrapport och liknande Sammanställning bevaras

Underlag gallras efter 2 år

G:

System för måluppfyllelse

Via handläggare

System för måluppfyllelse

Skrivelse om gåvor, donationer och despositioner Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Samlingshanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats

3 6 5 3 Svara för offentlig utsmyckning Riktlinje för offentlig gestaltning i offentlig miljö Bevaras, se kommentar Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Vid byggnationer :1 % -regel. 

Beslut tas av kommunstyrelsen

Uppdateras vart fjärde år

Offentlig gestaltning, se kommentar Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats Egen budget

Politiskt uppdrag

3 6 6

3 6 6 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 6 6 1 Driva egen teater Kommunen bedriver inte denna process

3 6 6 2 Anordna föreställning i egen regi Kommunen bedriver inte denna process

3 6 6 3 Anordna föreställning i annans regi Kommunen bedriver inte denna process

 

3 6 7

3 6 7 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 6 7 1 Hantera program och aktiviteter Se 3.6.1.2

3 6 7 2 Hantera föreningsbidrag och stipendier Se 3.6.1.3

Hantera svenska mästare Sammanställning svenska mästare Gallras efter 10 år Tänsterum fritidsintendent

Närarkiv

Kronologisk, år

3 6 8

3 6 8 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 6 8 1 Driva badanläggning  - bedriva anläggningsaktiviteter

 - driva utebad

Arrendeavtal för utomhusbad/badplats Bevaras Tjänsterum handläggare (se kommentar) Via handläggare

Via samhällsutvecklingsenhet

Efter 5 år Både kommunala och privata utomhusbad/badplatser.

Informationen kan också återfinnas  hos 

samhällsutvecklingsenhet

Skötselavtal för utomhusbad/badplats Bevaras Tjänsterum handläggare (se kommentar) Via handläggare

Via samhällsutvecklingsenhet

Efter 5 år Avtal med föreningar 

Vattenprov (provrapport) Gallras efter 2 år G: 

Årsvis/badplats

G:\\samkom.se\udata\Administration\Sektor 

service\Kultur och fritid\Fritid\Central 

Administration\Erik\Badplatser\Badvattenprov

Inkommer från UEAB och Eurofins, 4 prover/per år

 - båtplatser Ansökan om båtplatser/hantering  avbåtkö Gallras efter 3 år G: Via fritidsenhet Brev skickas ut årligen. Arbete med att digitalisera processen 

pågår.

Kontrakt om uthyrning av båtplats Gallras vid inaktualitet, se 

kommentar

Tjänsterum handläggare Alfabetisk Kontrakt gallras vid inaktualitet och antecknas i kundkort i 

fritids- och bokningsadministrativt system

 - driva innebad Simskoleanmälan Gallras efter 1 år Bokningssystem Bokningssystem

Närvaroförteckning, t.ex. över deltagare i 

simskoleundervisning

Gallras efter 2 år Handläggare Klass

Redovisning av simundervisning, se kommentar Bevaras G: Via fritidsenhet Efter 5 år Årlig statistik sammanställs på årskurs 2 och årskurs 6, underlag 

kan gallras

Vattenprovanalys Gallras efter 2 år G:

Fritidsenhet

Via fritidsenhet

Kronologisk, år

Utförs av Synlab

Dokumentation om värme, vatten och ventilation Gallras efter 2 år Se fastighet, 2.6.2.1 Avser kontroll över underhåll av badhuset

Olycksfallsrapport/tillbud för gäster, mindre 

allvarlig

Gallras efter 10 år Tjänsterum handläggare Kronologisk/alfabetisk Enklare oyckor som inte kräver eftervård

Olycksfallsrapport/tillbud för gäster, allvarlig Bevaras Tjänsterum handläggare Kronologisk/alfabetisk Efter 5 år Olyckor som kräver eftervård

Livräddningsprov och HLR, personal Gallras efter 2 år, se även 

kommentar

Tjänsterum handläggare Kronologisk/alfabetisk Gallras efter avslutad tjänst

3 6 8 2 Driva idrottsanläggning  - driva idrottsarenor Ansökan om förhyrning Gallras efter 2 år Fritids- och bokningsadministrativt system

Tjänsterum handläggare

Fritids- och bokningsadministrativt system

Alfabetisk

Teaterverksamhet

Allmän fritidsverksamhet

Drift av sport- och fritidsansläggningar

Tillgängliggörande av konst

Hantering av historiska arkiv

Hantering av fysiskt kulturarv
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B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Bokningsschema och bokningsbesked Gallras efter 3 säsonger, se 

kommentar

Fritids- och bokningsadministrativt system

Tjänsterum handläggare

Fritids- och bokningsadministrativt system

Alfabetisk

Bokning sker via mail och rensas direkt

Rensas efter säsong

Förteckning/register över uthyrda lokaler Bevaras Fritids- och bokningsadministrativt system

Tjänsterum handläggare

Fritids- och bokningsadministrativt system

Alfabetisk

Efter 5 år Förvaras i Fritids- och bokningsadministrativt system

 Pärm uppdateras kontinuerligt

Statistik över uthyrning Gallras efter genomförd 

sammanställning

Fritids- och bokningsadministrativt system

System för måluppfyllelse

Fritids- och bokningsadministrativt system

System för måluppfyllelse

Kronologisk/alfabetisk

3 6 8 3 Driva fritidsanläggning  - bedriva anläggningsaktiviteter- i huvudsak upplåtelse 

till andra aktörer

 - driva anordningar för motionsspår

 - driva småbåtshamn

Egenkontrollprogram Gallras vid inaktualitet se Fastighet, 2.6.2.1 se Fastighet, 2.6.2.2

Besiktningsprotokoll Gallras då nytt protokoll upprättats G: G:, skilda platser via fritidsenhet Gäller ishall och konstgräs

Skötselplan/egenkontroll Gallras efter 3 år G:

Tjänsterum handläggare

Via handläggare

Kronologisk, år

Konstgräs

Markupplåtelseavtal Original gallras efter 10 år,

Verksamhetens kopia gallras efter 2 

år (se kommentar)

Tjänsterum handläggare Via handläggare

Kronologisk, år

Återfinns även hos samhällsutvecklingsenhet,  

Kortare avtal gallras efter 2 år, annars 10 år

3 6 2 4 Bedriva samhällsinformation Information om lovaktiviteter och dylikt, t.ex 

affisch och broschyr

1 exemplar  bevaras, resterande 

gallras

Extern hårddisk Via Ungdomens hus Efter 5 år

Samtycke, register Gallras vid uppdatering Dokumenthanteringssystem Dokumenthanteringssystem Gäller bl a. gårdskort på Ungdomens hus

3 6 8 5 Driva lekplats Se 2.6.2.3

3 6 8 6 Svara för rekreationsområde Se 3.1.3.8 och 3.3.7.1

3 6 9

3 6 9 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 6 9 1 Främja turism Processen bedrivs av NUAB

3 6 9 2 Driva anläggningar för turism Processen bedrivs av NUAB

 

3 7

3 7 0

3 7 0 1 Hantera anmälan enligt Lex Sarah Socialtjänstlag 14 kap 3 § Anmälan om allvarligt missförhållande inom LSS, 

Socialtjänstlag

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Utredning Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

Beslut från Indpektionen för vård och omsorg 

(IVO)

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 5 år efter att ärendet avslutats x

3 7 0 2 Hantera anmälan enligt Lex Maria Se 3.7.0.1 Patientsäkerhetslag (1998:531) 6 kap 4 § 

3 7 0 3 Hantera övrig anmälan Se 3.7.0.1 Bevaras

3 7 0 4 Hantera vårdekonomiska frågor  - hantera avgifter och ersättningar

 - hantera interkommunal ersättning

Socialtjänstlag 8-9 kap

Socialtjänstlag 2 kap

Beslut från kommunstyrelsen Bevaras G: G: 

Intern webb

Extern webb

5 år Enligt kommunens fastställda taxebilaga

0

3 7 1 Kärnprocesser som drivs gemensamt för hela VO samt kärnnära 

stödprocesser.

3 7 1 1 Hantera gemensamma resurser Rutin Gallras vid uppdatering Enhet

Verksamhet

Via ansvarig tjänsteman Respektive enhet  och verksamhet ansvarar för sina rutiner och 

att de är kända av personalen

Tillhandahålla måltider Livsmedelslag Anvisning Gallras när ny görs eller behovet 

försvinner

Samarbetsyta Via administratör Vad som gäller vid pedagogiska måltider

Arbetsbeskrivning Gallras vid uppdatering Samarbetsyta Via administratör

Egenkontroll Gallras efter 2 år Kök, verksamhet Via samordnare Till alla kök

Offentlig kontroll av livsmedel och 

Inspektionsrapport

Gallras efter 10 år G: Via administratör Dokumentation gallras efter 2 år

Rutindokumentet gallras vid uppdatering

Matsedel Gallras efter 3 år Samarbetsyta

Skolmaten.se

Närarkiv

Via administratör

Månadsbrev från kostenhet Gallras efter 1 år Samarbetsyta Via administratör

Portionsstatistik Gallras efter 1 år Kostadministratör Via administratör Informationsblad till all personal på kost

Portionsstatistik, sammanställning Gallras efter 5 år Samarbetsyta Via administratör

Ansökan om specialkost Gallras när specialkostbehov upphör Samarbetsyta

Kostadministratör

Via administratör Finns även i respektive kök.

Tillbud i samband med matallergi Gallras efter 2 år Kostadministratör Via administratör

3 7 1 2 Utreda och besluta om bistånd/insats Anmälan som hör till eller ger upphov till ärende Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Ansökan från enskild om bistånd eller service Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x Inklusive bilagor

Förhandsbedömning Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Anmälan om allvarligt missförhållande enligt 

Socialtjänstlag eller enligt Lag om stöd och service 

(LSS)

Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer Efter 5 år x I normalfallet inkommer dessa till utförare, men skall bevaras 

då det inkommer. Original finns i ommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem.

Ansökan och beslut om god man, kontaktperson Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Ansökan till institutioner om vård Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Avtal med extern utförare Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x Exempel annan vårdgivare an kommunen

Avtal/kontrakt och överrenskommelse i enskilt 

ärende

Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Beslut om insats Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Beslutsunderlag Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Dokumentation av planering som rör den 

enskilde, t. ex. vårdplan, genomförandeplan

Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x Underskrivet original förvaras i personakt

Dom Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Fullmakt Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Kallelse till möte med handläggare, rättegång, 

mm.

Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Korrespondens av betydelse i ärende Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Läkarintyg Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Handling från Försäkringskassan Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer Efter 5 år x

Handling rörande stödfamiljer (ex korrespondens, 

klagomål, ekonomiska handlingar)

Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer Efter 5 år x

Registerkontroll som utgör underlag för beslut Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Uppdrag som skickas för verkställighet Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Utredning Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Yttrande till åklagare, tingsrätt etc. Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Utlåtande från läkare, kurator och psykolog Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Ledning-Styrning-Organisering

Gemensamma processer

Främjande av turism

VÅRD OCH OMSORG



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Utredning från Individ- och familjeomsorgen 

(kopia)

Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer Efter 5 år x Original finns hos Individ- och familjeomsorg

Ärendeblad/journalblad Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Överklagande med bilaga Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Tidsredovisning PA-FSB till Försäkringskassan Gallras efter 2 år Handläggarenhet Personnummer x Skickas till handläggarenhet

Utbetalningsbesked Försäkringskassan Gallras efter 2 år Handläggarenhet Personnummer Skickas till handläggarenhet

Inkommen och utgående handling av betydelse 

för ärende

Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer Efter 5 år x

3 7 1 3 Göra dödsboanmälan och handlägga 

begravningshjälp

Ärvdabalk

Begravningslag

Utredning med underlag Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Dödsfallsintyg Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Släktutredning Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Ekonomisk redovisning Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Protokoll över hembesök Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Fullmakt Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Mottagnings-/ utlämningskvitto på eventuellt om 

händertagna kontanter, bankmedel och 

värdesaker

Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Kopia på dödboanmälan Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

Kopia på bouppteckning Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x

3 7 2

3 7 2 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

3 7 2 1 Bedriva öppen individ- och familjeomsorg  - initiering

 - utredning

 - beslut

 - åtgärder

 - uppföljning

Socialtjänstlag 2 kap 7 §

Hälso- och sjukvårdsllag 3 f §

Se 3.7.2.2

3 7 2 2 Lämna ekonomiskt bistånd

Avtal om handhavande av annans medel Gallras  5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Avtal/kontrakt och överrenskommelser i enskilda 

ärenden.

Gallras  5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Beslut om insats Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Beslutsunderlag Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Dokumentation av planering som rör den 

enskilde ex. vårdplan och genomförandeplan

Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Dom Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Fullmakt Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x Verksamhet fastighet förvarar originalen för kommunens 

förstahands kontrakt, Kopia förvaras i pärm hos 

boendekonsulent.

Kallelse till möte med handläggare, rättegång, 

mm.

Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Korrespondens av betydelse i ärendet Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Korrespondens av tillfällig/rutinmässigkaraktär i 

ärendet

Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Läkarintyg Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Meddelande från hyresvärd(hyresskulder, 

uppsägningar etc.)

Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x Handlingen aktualiseras av assistent. Ekonomihandläggare 

utreder, om ej åtgärd 

förs handlingen till kronpärm.

Polisrapport om brott eller misstanke om brott Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x Handling aktualiseras av assistent. Ekonomihandläggare 

utreder, om ej åtgärd 

förs handlingen till kronpärm.

Registerkontroll som utgör underlag för beslut Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Underrättelser från kronofogdemyndighet om 

avhysning

 Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x Handling aktualiseras av assistent. Ekonomihandläggare 

utreder, om ej åtgärd 

förs handlingen till kronpärm.

Uppdrag som skickas för verkställighet Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Utredning Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Yttrande till åklagare, tingsrätt ,etc. Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Ärendeblad, journalblad Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Överklagande med bilaga Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Bilaga till ansökan som underlag för beräkning, t 

ex uppgift om kostnad för arbetsresa, Kopia av 

hyresavi, hemförsäkring, lönespecifikation, 

inbetalning till a-kassa/fackföreningsavgift

Gallras när ärende avslutas Välfärdssystem

Personakt

Personnummer x

Meddelanden från hyresvärd, elbolag, 

kronofogdemyndighet m fl (hyresskulder, 

uppsägning, avhysning)

Gallras efter 2 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer x Handling aktualiseras av assistent. Ekonomihandläggare 

utreder, om ej åtgärd 

förs handlingen till kronpärm.

Redovisning av barns tillgångar Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer x

Redovisning av skuld Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer x

Återkravshandling Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Avtal om handhavade av annans medel Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer Efter 5 år x

Dom Gallras vid inaktualitet Tjänsterum handläggare Personnummer x

3 7 2 3 Placera vuxna/familjer i HVB Socialtjänstlag 6 kap 1-2 §§ 

Hälso- och sjukvårdslag 18 §

Patientdatalag (2008:355)

Inkl hälso- och sjukvårdande insatser

3 7 2 4 Anskaffa sociala bostäder Nyckelkvittens, andrahandskontrakt Gallras vid inaktualitet Boendekonsulent, gällande hyresgäst Register x

3 7 2 5 Bedriva familjerådgivning  - bedriva familjerådgivning

 - driva familjecenter 

Socialtjänstlag 5 kap 3 §

3 7 3

3 7 3 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag Socialtjänstlag 6 kap 6 §

3 7 3 1 Utreda enskilt hem för vård och fostran Anmälan som hör till eller ger upphov till ärende Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Ansökan från enskild om bistånd eller service Gallras 5 år efter sista 

anteckning/Bevaras

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Anvisninga,ensamkommande från 

migrationsverket

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Förhandsbedömning Gallras efter 2 år om utredning ej 

inletts

Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Avtal/kontrakt och överenskommelse Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Individ- och familjeomsorger               

Insatser för barn och ungdomar



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Beslut om insats Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Beslutsunderlag Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Dokumentation av planering som rör den 

enskilde , t.ex. vårdplan, genomförandeplan

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Dom Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Fullmakt Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Kallelse till möten för rättegång, med hangläggare 

mm

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Korrespondens av betydelse i ärendet Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Korrespondens av tillfällig/rutinmässig karaktär i 

ärendet

Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Läkarintyg Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Registerkontroll som utgör underlag för beslut Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Uppdrag som skickas för verkställighet Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Utredning Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Yttrande till åklagare, tingsrätt etc. Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Ärendeblad/journalblad Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Överklagande med bilaga Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Lag om unga lagöverträdare

Yttrande enligt lagom om unga lagöverträdare Bevaras * Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Familjehem/kontaktfamilj/Kontaktperson

Ärendeblad, journalblad Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Anmälan mot uppdragstagare Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Ansökan om att bli familjehem, kontaktfamilj, 

kontaktperson

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Avtal med uppdragstagare Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Avtal om ersättningar efter 

vårdnadsöverflyttningar

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Beslut om medgivande för uppdrag. Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Inkommen handling från familjehem, 

kontaktfamilj eller kontaktperson som har 

betydelse i ärendet

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Intervjuunderlag familjehem, kontaktfamilj eller 

kontaktperson

Gallras efter sammanställning Välfärdssystem

Resursakt

Personnummer x

Korrespondens av betydelse i ärendet Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Korrespondens av tillfällig/rutinmässig karaktär i 

ärendet.

Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Personakt

Personnummer

Utredning familjehem, kontaktfamilj eller 

kontaktperson

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

3 7 3 2 Bedriva öppen barn- och ungdomsvård Socialtjänstlag 5 kap 1-3 §§

3 7 3 3 Placera barn i HVB och jourhem Socialtjänstlag 6 kap 1-16 §§ - Hälso- och 

sjukvårdslag 18 §

Patientdatalag (2008:355)

Inkl hälso- och sjukvårdande insatser

3 7 3 4 Placera barn över nationsgränserna Socialtjänstlag 6 kap 11 § 

3 7 4

3 7 4 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag Lag om vård av missbrukare (LVM) (1988:870) LVM-ärende Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Ge rådgivning Information Gallras vid uppdatering Respektive verksamhet Via verksamhet

3 7 4 1 Svara för öppna insatser för vuxna missbrukare Inklusive hälso- och sjukvårdande insatser Socialtjänstlag 5 kap 9 § Anmälan från polis etc. Gallras efter 5 år/Bevaras Personakt Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Ansökan om vård enligt LVM med bilagor Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Beslut i enskilt ärende Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Beslutsunderlag Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Dokumentation av planering. Tex 

behandlingsplaner

Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Droganalys Gallras efter 5 år/Bevaras Personakt Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Handling rörande underställning till länsrätt 

(LVM)

Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Journal med bilaga, HVB Gallras efter 5 år/Bevaras Närarkiv

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x HVB- Hem för vård och boende.                    Placeringsjournalen 

förvaras i eget omslag i personakten.

Korrespondens av betydelse i ärende Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Ärendeblad, journalblad Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Yttrande till andra myndigheter Begäran om handräckning Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Efterlysning Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Yttrande i körkortsärende Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Yttrande i vapenärende Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer 5 år efter sista anteckning x

Yttrande till åklagare, annan myndighet och 

allmän domstol

Gallras efter 5 år/Bevaras Tjänsterum handläggare Personnummer 5 år efter sista anteckning x

3 7 4 3 Ge institutionsvård åt vuxna missbrukare se 3.7.4.2 Socialtjänstlag 5 kap 9 §, 6 kap 1-2 §§  Hälso- 

och sjukvårdslag 18 §

Patientdatalag (2008:355)

3 7 5

3 7 5 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

3 7 5 1 Bedriva öppen omsorg  - anordna stöd i ordinärt boende

 - utge närståendeersättning

 - hantera trygghetslarm

 - anordna hemtjänst

 - hantera nattpatrull

 - organisera ledsagarservice

 - osv

Socialtjänstlag 3 kap 6 § - 5 kap 4-6 §§ Verkställighetsjournal Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år x

Daganteckning Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Respektive enhet

Personnummer x Efter sammanfattning till verkställighetsjournal

Löpande journalanteckning Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år x

Genomförandeplan Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Respektive enhet

Personnummer 5 år x Underskrivet original placeras i pärm

Uppdrag Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år x

Levnadsberättelse Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Respektive enhet

Personnummer 5 år x Att levnadsberättelse upprättas dokumenteras genom 

journalanteckning

Insatser för vuxna missbrukare

Insatser för äldre och funktionshindrade



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Aktivitetsschema Gallras vid inaktualitet Anslagstavla

Almanacka

Enhet

Verksamhet

x

Avtal med brukare (exempelvis personlig 

assistans)

Gallras vid inaktualitet Personakt Enhet

Verksamhet

x

Avtal om handhavande av annans medel/privata 

medel

Gallras efter 5 år/Bevaras Brukare

Enhetschef

Enhet

Verksamhet

5 år x

Avtal, sålda platser Gallras vid inaktualitet Tjänsterum verksamhetschef Via verksamhetschef x

Beslut från Försäkringskassan Gallras vid inaktualitet Enhetschef Via enhetschef x

Originalavtal Gallras 2 år efter avtal upphört Enhetschef Via enhetschef x Specifika för verksamheten ex köp och sälj av platser

Registerkontroll som utgör underlag för beslut, 

kontaktfamilj

Gallras vid inaktualitet Enhetschef Via enhetschef x

Brukare med larm, logg Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem Via enhet/verksamhet x

Kopia på larmlogg Gallras vid inaktualitet Mailsystem Mailsystem Gås igenom och görs en bedömning om åtgärd ska göras eller ej

Larmlista, namn och larmnummer Gallras vid inaktualitet G:

Tjänsterum hemtjänst

Via hemtjänst

Personnummer

x

Larmkvittens, mottagande av larm Gallras vid inaktualitet Hemtjänstlokal Personnummer x

Larmkvittens, återlämnande av larm och nycklar Gallras efter 5 år/Bevaras Hemtjänstlokal Personnummer x

Nyckelkvittens, enligt

Socialtjänstlag

Gallras 2 år efter

avslutat ärende

Tjänsterum hemtjänst Personnummer x

Dagverksamhet, deltagarlista Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Tjänsterum enhetschef

Välfärdssystem

Enhetschef

x

Dagverksamhet, närvarorapport Gallras efter 2 år Välfärdssystem

Tjänsterum enhet/verksamhet

Via enhet/verksamhet x

Handling som rör avvikelsehantering Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x Rapport/handling som blir del av Lex Sarah-ärende bevaras med 

ärendeakten

Kontaktmannaskap avtal Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Tjänsterum enhetschef

Personnummer x

Meddelande om inskrivning, vårdplanering, 

vårdplan/rehab, utskrivning          

Gallras efter 5 år/Bevaras IT-stöd SVPL

IT-stöd SAMSA

Personnummer x *Bevaras/gallras enligt systemägares (Västra 

Götalandsregionen) rutiner

Samordnad vårdplanering Gallras efter 5 år/Bevaras IT-stöd SVPL

IT-stöd SAMSA

Personnummer x *Bevaras/gallras enligt systemägares  (Västra 

Göötalandsregionens) rutiner

Tur-/körlista

Besöksplan

Gallras vid inaktualitet Rutt- och planeringssystem Personnummer x

3 7 5 2 Anordna särskilt boende  - tilldela gruppbostad

 - tilldela korttidsboende

 - ordna stödanordningar i särskilt boende

Socialtjänstlag 5 kap 5, 7 §§

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) § 18

Patientdatalag (2008:355)

Boenderegister, särskilt boende Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Tjänsterum enhetschef

Välfärdssystem

Via enhetschef

Särskilt boende: ålderdomshem, servicebostad, gruppboende, 

sjukhem

Inkl hälso- och sjukvårdande insatser

Förteckning över vårdtagare/brukare/hyresgäst Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Tjänsterum enhetschef/assistent

Personnummer x

Hyreskontrakt, besiktningskontroll, etc för bostad 

som tillhandahålls av socialtjänsten

Gallras efter 2 år Välfärdssystem

Tjänsterum enhetschef/assistent

Personnummer x Efter att kontraktet har upphört att gälla, under förutsättning 

att hyresskuld eller besiktningsanmärkning inte kvarstår

Handling rörande avvikelsehantering Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x Rapport/handling som blir del av Lex Sarah-ärende bevaras med 

ärendeakten

Anmälan enligt 14 § kap 2 § Socialtjänstlag (Lex 

Sarah-anmälan)

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Välfärdssystem

Tjänsterum enhetschef

Personnummer x Original diarieförs

Anmälan enligt 14 § kap 2 § Socialtjänstlag (Lex 

Sarahanmälan), underlag

Gallras vid inaktualitet Tjänsterum enhetschef Personnummer x

Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, 

frys m.m enligt egenkontrollprogram

Gallras efter 2 år Kök verksamhet Via kök, verksamhet x

3 7 5 3  Svara för LSS Insatser för

 - personlig assistans.

 - ledsagarservice

 - kontaktperson

 - avlösare i hemmet

  - korttidsvistelse

 - korttidstillsyn för skolungdom

 - boende i familjehem

 - gruppboende

 - bostad med särskild service

 - daglig verksamhet

Socialtjänstlag 3 kap 6 §, 5 kap 7-8a §§ Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) (1993:387)

Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap

Lag om assistansersättning (LASS)(1993:389) 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 18 § 

Patientdatalag (2008:355)

Verkställighetsjournal Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år x

Daganteckning Gallras vid inaktualitet Välfärdssystem

Enhet

Personnummer x

Löpande journalanteckning Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Enhet

Personnummer 5 år x

Genomförandeplan Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Enhet

Personnummer 5 år x Underskrivet original placeras i pärm

Hyreskontrakt Gallras efter 5 år/Bevaras Fastighetsenhet

Välfärdssystem

Personnummer 5 år x

Levnadsberättelse Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Enhet

Personnummer 5 år x Levandsberättelse upprättas och dokumenteras genom 

journalanteckning

Uppdrag Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år x

Uppstartssamtal Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år x

Aktivitetsschema Gallras vid inaktualitet Anslagstavla

Almanacka

Via enhet/verksamhet x

Avtal med brukare (exempelvis personlig 

assistans)

Gallras vid inaktualitet Personakt Via enhet/verksamhet x

Avtal om handhavande av annans medel/privata 

medel

Gallras efter 5 år/Bevaras Brukare

Enhetschef

Via enhet/verksamhet 5 år x

Avtal sålda platser Gallras vid inaktualitet Tjänsterum verksamhetschef Via verksamhetschef x

Beslut från Försäkringskassan Gallras vid inaktualitet Enhetschef Vianhetschef x

Originalavtal Gallras 2 år efter avtalet upphört Enhetschef Vianhetschef x Specifika för verksamheten, ex köp och sälj av platser

Registerkontroll som utgör underlag för beslut, 

Kontaktfamilj

Gallras vid inaktualitet Enhetschef Vianhetschef x

Handling som rör avvikelsehantering Gallras efter 5 år Välfärdssystem Personnummer x Rapport/handling som blir del av Lex Sarah-ärende bevaras med 

ärendeakten

Anmälan enligt 14 § kap 2 § Socialtjänstlag (Lex 

Sarah-anmälan)

Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Välfärdssystem

Tjänsterum enhetschef

Personnummer x Original diarieförs

Anmälan enligt 14 § kap 2 § Socialtjänstlag (Lex 

Sarah-anmälan) underlag

Gallras vid inaktualitet Tjänsterums enhetschef Personnummer x

Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, 

frys m.m enligt egenkontrollprogram

Gallras efter 2 år Kök, verksamhet Via kök x

3 7 5 4 Utföra bostadsanpassning Se 3.4.3.6 Bostadsanpassning (Lag 1992:1574) 

3 7 5 5 Ge stöd till anhöriga  - avlösning i hemmet

 - växelvård

 - dagverksamhet

 - anhöriggrupper

 - träffar och föreläsningar

Socialtjänstlag (2001:453) kap 5 § 10 Ansökan/anmälan Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer 5 år x

3 7 6

3 7 6 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

3 7 6 1 Bedriva hemsjukvård Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 

Patientdatalag (2008:355)

Patientjournal Gallras efter 10 år/Bevaras Välfärdssystem Personnummer x Hälso- och sjukvård som ges av sjuksköteska, arbetsteapeut, 

fysioterapeut 

Ordinationshandling Gallras efter 10 år Välfärdssystem

Enhet

Se kommentar

Personnummer x Handlingen skannas in till välfärdssystem. Under pågående vård 

förvaras originalet hos patienten.

Hemsjukvård



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Hälso- och sjukvårdens adressregister, policy- och 

tillämpningsdokument

Gallras vid uppdatering G:

MAS*

Via MAS MAS: Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA) Gallras vid uppdatering E-tjänst E-tjänst Gallras vid upphörd anställning

 Signeringslista Gallras efter 5 år/Bevaras Välfärdssystem

Brukare

Personnummer Efter 5 år x

 

3 7 7

3 7 7 0 Leda - Styra - Organisera

  

Genomföra uppdrag

3 7 7 1 Bedriva familjerätt Initiera, utreda, besluta och följa upp

- faderskap och föräldraskap

- adoptioner

- vårdnad, boende, umgänge

Föräldrabalk (1949:381) -  Namnlagen 

(1982:670)

Adoptionsutredning- ej genomförd. Gallras efter 5 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer * Faders/moders personnummer

3 7 7 2 Hantera namnärenden Adotionsutredning- genomförda Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Ansökan Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Beslut Bevaras  Välfärdssystem Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Handling rörande barnets ursprung Bevaras Personakt Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Korrespondens av betydelse i ärendet. Bevaras Personakt Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Korrespondens av tillfällig/rutinmässig karaktär i 

ärendet.

Gallras vid inaktualitet Personakt Personnummer *

Protokollsutdrag Bevaras Personakt Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Uppföljningsrapport Bevaras Personakt Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Utredning Bevaras Personakt Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Ärendeblad/journalblad Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Faders/moders personnummer

Avtal om vårdnad, boende och umgänge Avtal Gallras när barnet fyllt 18 år Personakt Personnummer *

Underlag till avtal Gallras när barnet fyllt 18 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer *

Ärendeblad/journalblad Gallras när barnet fyllt 18 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer

Anmälan om faderskap Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

DNA- analys Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

Domstolshandling Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

Erkännande av faderskap Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

Faderskapsutredning Bevaras Personakt Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

Faderskapsutredning vid biträde åt annan 

kommun

Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 5 år efter sista anteckning * Originalhandling i utredning skickas till uppdragsgivande 

kommun. Här hänvisas till kopior.

Faderskapsutredning, ej fullföjd (föranmäld) Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * I de ärenden när faderskapspresumtion gäller. Bevaras enligt 12 

kap 2 § Socialtjänstlag

Faderskapsutredning, underrättelse om inom 

äktenskapet i utlander födda barn

Gallras när faderskapet registrerats 

av skatteverket

Personakt Personnummer *

Förfrågan från Tingsrätten där upplysningar inte 

lämnas

Gallras efter 3 månader Tjänsterum familjerättshandläggare  Personnummer

Föräldrabalk 6 kap 19 § 2 st och 6 kap 20 § Förfrågan från Tingsrätten där upplysningar  

lämnas.

Gallras efter 5 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer * Samtliga ansökningar om äktenskapsskillnad som inkommer till 

Tingsrätten där makarna har barn. Familjerätten lämnar 

upplysningar av betydelse för vårdnad/ boende/ umgänge

Korrespondens av betydelse Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

Korrespondens av tillfällig/rutinmässig karaktär i Gallras vid inaktualitet Personakt Personnummer *

Protokollsutdrag Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

Samarbetssamtal med Tingsrätten gällande hjälp 

med vårdnad, umgänge, boende 

(redovisningsskyldighet till tingsrätten)

Gallras efter 5 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer * Alla handlingar i akt, handläggning dokumenteras digitalt

Stämmningar Bevaras Välfärdssystem

Personakt

Personnummer 10 år efter sista anteckning * Bevaras enligt 12 kap 2 § Socialtjänstlag

Utredning om vårdnad, boende, umgänge (på 

uppdrag av Tingsrätten)

Gallras efter 5 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer * Alla handlingar i akt, handläggning dokumenteras digitalt

Ärendeblad/journalblad Gallras efter 5 år Välfärdssystem

Personakt

Personnummer *

3 7 8

3 7 8 0 Leda - Styra - Organisera

 

Genomföra uppdrag

3 7 8 1 Stödja brottsoffer Kommunen bedriver inte denna process Socialtjänstlag 5 kap 11 §

3 8

3 8 1

3 8 1 0 Leda - Styra - Organisera Föräldrabalk (1949:381). - Ändring (2008:910) 

Lag om god man för ensamkommande barn 

(2005:429). Förmynderskapsförordning 

(1995:379). Lag om ersättning till vissa 

överförmyndare (1976:1121). Kommunallag

 

Familjerätt

Stöd till brottsoffer

SÄRSKILDA SAMHÄLLSINSATSER

Överförmyndarverksamhet



B. Verksamhetsområde C. Processgrupp D. (Huvud)process
E. Underprocess el. aktivitet

     - exempel

Lagstiftning och andra styr-dokument. 

Uppdaterat år 2013.
Information Bevara/Gallra Var finns informationen nu? Sökväg

Överlämning till 

kommunarkivet
Sekretess

Kommentarer

VT 3 KOMMUNAL KÄRNVERKSAMHET 

A. Verksamhetstyp

Genomföra uppdrag

3 8 1 1 Utöva tillsyn över ställföreträdare Initiering - Utredning & kontroll - Förvaltning Handling rörande arvskifte och bodelning Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x Gode män, gode män för ensamkommande barn, förvaltare och 

förordnade förmyndare

Bevis om överlämnande av ärende till annan 

överförmyndare

Bevaras Närarkiv Efternamn x Överförs till närarkiv 3 år efter överlämnande

Diarium - personärenden Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x

Följebrev  vid avslutat ärende, samt 

delgivningskvitt/mottagningsbevis

Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x

Handling i personakt eller annat personärende Gallras efter 3 år* Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn x * Avser tre år från utgången av det år då överförmyndare 

överlämnat redovisningshandlingarna till behörig mottagare 

alternativt att ärendet avslutats på annat sätt. Undantag gäller 

för ärenden där talan väckts – dessa ska bevaras till dess 

lagakraftvunnen dom.

Klagomål och information som inte föranleder 

annan åtgärd än utredning

Gallras efter 3 år* Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn x * Avser tre år från utgången av det år då överförmyndare 

överlämnat redovisningshandlingarna till behörig mottagare 

alternativt att ärendet avslutats på annat sätt. Undantag gäller 

för ärenden där talan väckts – dessa ska bevaras till dess 

lagakraftvunnen dom.

Samtliga handlingar

Register enligt 9 § i kungörelse Bevaras Accessdatabas Via överförmyndare 2 år x

Tingsrättens beslut Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x

Verifikation till förteckning och årsräkning Se kommentar Tjänsterum överförmyndare Efternamn x Återsänds till ställföreträdare efter granskning

Överförmyndares beslut Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x Gäller ej arvodesbeslut (de gallras efter 2 år)

Övrig handling Gallras efter 3 år* Tjänsterum överförmyndare Efternamn x 0

3 8 1 2 Hantera och utöva tillsyn över legala förmyndare Handling om arvskifte och bodelning Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x Vårdnadshavare

Handling i ärende som inte föranleder annan 

åtgärd än utredning om förvaltning av 

underåriges egendom

Gallras när den underårige blivit 

myndig

Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn x Samtliga handlingar

Förteckning i ärende som inte föranleder annan 

åtgärd än utredning om förvaltning av 

underåriges egendom 

Gallras när den underårige blivit 

myndig

Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn x

Bevis om överlämnadnde av ärende till annan 

överförmyndare

Bevaras Närarkiv Efternamn 5 år x Överförs till närarkiv 3 år efter överlämnande

Diarium - personärenden Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x

Följebrev  vid avslutat ärende somt 

delgivningskvitt/mottagningsbevis

Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x

Handling i personakt eller annat personärende Gallras efter 3 år* Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn x * Avser tre år från utgången av det år då överförmyndare 

överlämnat redovisningshandlingarna till behörig mottagare 

alternativt att ärendet avslutats på annat sätt. Undantag gäller 

för ärenden där talan väckts – dessa ska bevaras till dess 

lagakraftvunnen dom.

Klagomål och information som inte föranleder 

annan åtgärd än utredning

Gallras efter 3 år* Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn x * Avser tre år från utgången av det år då överförmyndare 

överlämnat redovisningshandlingarna till behörig mottagare 

alternativt att ärendet avslutats på annat sätt. Undantag gäller 

för ärenden där talan väckts – dessa ska bevaras till dess 

lagakraftvunnen dom.

Samtliga handlingar

Register enligt 9§ i kungörelse Bevaras Accessdatabas Via överförmyndare Kopplas på med e-arkiv i framtiden x

Tingsrättens beslut Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x

Verifikation till förteckning och årsräkning Se kommentar Tjänsterum överförmyndare Efternamn x Återsänds till ställföreträdare efter granskning

Överförmyndares beslut Bevaras Tjänsterum överförmyndare

Personakt

Efternamn 5 år x Gäller ej arvodesbeslut (gallras efter 2 år)

Övrig handling Gallras efter 3 år* Tjänsterum överförmyndare Efternamn x * Avser tre år från utgången av det år då överförmyndare 

överlämnat redovisningshandlingarna till behörig mottagare 

alternativt att ärendet avslutats på annat sätt. Undantag gäller 

för ärenden där talan väckts – dessa ska bevaras till dess 

lagakraftvunnen dom.

Exempel: 

1)  Kopia på dagboksblad, mottagningsbevis på ärende som 

flyttas till annan kommun

2)  Ärenden som är/kan vara ”på gång” att bli godmanskap men 

som inte kompletterats så att ansökan kunnat göras

3 8 3

3 8 3 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 8 3 1 Anordna namngivningsceremoni Kommunen bedriver inte denna process

3 8 3 2 Anordna borgerlig vigsel Förordning om borgerlig vigsel (2009:263)

Hindersprövningsintyg Skickas till skatteverket Närarkiv Via kanslifunktion

Vigselintyg Skickas till skatteverket Närarkiv Via kanslifunktion

Vigselbevis Lämnas till brudparet Närarkiv Via kanslifunktion

Vigselprotokoll Bevaras Närarkiv Via kanslifunktion Efter 5 år

Tids-/datumbokning Gallras vid uppdatering G: G:\Administration\Kommunledningsstab\Kanslifunk

tion\vigsel

3 8 3 3 Anordna borgerlig begravning Begravningsprogram Gallras efter genomförd begravning Begravningsförättare Via begravningsförättare

3 8 4

3 8 4 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 8 4 1 Ge konsumentjuridisk rådgivning Kommunen köper tjänsten av Borås stad

3 8 4 2 Bistå med budgetrådgivning Kommunen köper tjänsten av Borås stad

3 8 4 3 Bistå med skuldsanering Kommunen köper tjänsten av Borås stad Skuldsaneringslag (2006:548)

3 8 5  

3 8 5 0 Leda - Styra - Organisera

Genomföra uppdrag

3 8 5 1 Handlägga och besluta om lotteriregistrering Spellag (2018:1138) Ansökan om registrering av lotterier inkl. bilagor Gallras efter 10 år, se kommentar Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 10 år pga 5-åriga perioder, föregående period sparas

Beslut om registrering av lotterier Bevaras Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer Finns även i Fritids- och bokningsadministrativt system

Lotteriredovisningar inkl. bilagor Gallras efter 10 år, se kommentar Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer 10 år pga 5-åriga perioder, föregående period sparas

Redovisningar till spelinspektionen Gallras Fritidsenhet Kronologisk, år Finns hos spelinspektionen

3 8 5 2 Utöva tlllsyn över gällande tillstånd Påminnelse och svar Endast för utskick, kommunen 

bevarar ingen kopia

Beslut om indragen lotteriregistrering Gallras efter 10 år Kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem

Diarienummer

Borgerliga ceremonier

Konsumentstöd och budgetrådgivning

Lotteritillstånd
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Ombudgetering av investeringsanslag 2020 till 2021 
Dnr 2021/41 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ombudgetering av investeringsanslag från 2020 till 2021 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2020 ombudgeteras totalt 67,9 mnkr till 2021 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2021 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 67,9 mnkr till 2021 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2020 har uppgått till 464,2 mnkr. Av detta har 191,9 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2020-12-31 uppgår till 272,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2021 kommer 
att uppgå till 352,1 mnkr. I investeringsbudget för 2021 ligger sedan tidigare 284,2 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-02 från ekonomichef 
2 Ombudgetering investeringar 2020 till 2021, 210126 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2020 till 2021 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2020 ombudgeteras totalt 67,9 mnkr till 2021 års 
investeringsbudget. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-02-02 

Tjänsteskrivelse Ombudgetering av 
investeringsanslag 2020 till 2021 
Diarienummer 2021/41, löpnummer 339/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2020 till 2021 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2020 ombudgeteras totalt 67,9 mnkr till 2021 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2021 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 67,9 mnkr till 2021 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2020 har uppgått till 464,2 mnkr. Av detta har 191,9 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2020-12-31 uppgår till 272,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2021 kommer 
att uppgå till 352,1 mnkr. I investeringsbudget för 2021 ligger sedan tidigare 284,2 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ombudgetering investeringar 2020 till 2021, 210126 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 

 



Verksamhet Projekt

Beslutad KF 
budget enligt 
plan, 
kvarvarande 
medel

Beslutad 
nettobudget

Nettoutfall Avvikelse Ombudgetering Motivering / kommentar

Kommunledningsstab

E-arkiv 72566 E-arkiv 0,0 600,0 118,0 482,0 482,0 Pågående
Nytt Intranät 72565 Nytt Intranät 0,0 385,0 197,8 187,2 187,2 Pågående
Nytt Intranät 88000 Nytt Intranät 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Pågående
Sektor service

Kommunservice

Parker och lekplatser 44102 Offentl lekplatser-upprustning 0,0 1 000,0 885,8 114,2 114,2
Återstår lekplatser att rusta upp efter besiktning. Återplantering efter almsjukan.

Fastighet

Ej kända projekt 48450 Lokalanpassning skolor 0,0 440,0 263,7 176,3 176,3 Arbetet pågår
Ej kända projekt 48458 Lokalanpassning kemisalar 0,0 1 750,0 1 066,1 683,9 683,9 Etapp 2 kvarstår
Ej kända projekt 48501 Åtg Räddntj Ungdomens Hus 0,0 250,0 21,8 228,2 228,2 Arbetet pågår
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar48220 Laddstolpar 0,0 150,0 93,1 56,9 56,9 Installation vid Verktyget 4 kvarstår
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar48393 Tillgänglighetsanpass. lokaler 0,0 2 244,0 2 122,1 121,9 121,9 Arbetet pågår

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar48396 Bergvärme Stadsskog 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
Pågår och utförs i samband med ombyggnation gruppbostad Fållornavägen

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar48513 Återströmningsskydd, install. 0,0 305,0 235,3 69,7 69,7 Arbetet pågår
Lokalanp. Räddningsvärn Liared 48459 Lokalanpassning Liared SÄRF 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 Beviljades i okt 20. Projektering påbörjad.
Ny förskola i Ulricehamn 48385 Ny förskola i centralorten 0,0 32 759,0 27 998,1 4 760,9 100,0 Slutbesked återstår
Ny skola F-6 i Ulricehamn 48309 Ny skola F-6 Ulricehamn 0,0 2 500,0 670,2 1 829,8 1 829,8 Projektering pågår
Ny skola F-6 i Ulricehamn 81023 Ny skola F-6 i Ulricehamn 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 Kommer att sökas ut 2021 för fortsatt projektering
Nya toaletter Timmele skola 48310 Ny toalett Timmele skola 0,0 1 600,0 99,5 1 500,5 1 500,5 Utförs under sommarlov 2021
Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning (tennis)48104 WC stadsparken, Omklädn tennis 0,0 172,0 0,0 172,0 172,0 Tidigare utfall har kostnadsförts, ev projektering 2021
Om- och tillbyggnad Vegby skola 48314 Vegby skola ombyggnad 0,0 1 000,0 245,9 754,1 754,1 Projektering pågår.
Ombyggnad reception Höjdgatan 48202 Reception Höjdgatan 0,0 500,0 66,5 433,5 433,5 Projektering pågår.
Ombyggnad reception Höjdgatan 81016 Ombyggnad reception Höjdgatan 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Medel söks 2021
Ombyggnation gruppbostäder 48460 Fållornavägen Grp.bostad 0,0 9 758,0 636,8 9 121,2 9 121,2 Arbetet pågår
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter48520 Komponent-fastighetsunderhåll 0,0 13 500,0 11 717,6 1 782,4 1 782,4 Hela underhållsplanen 2020 hann inte genomföras pga vakans
Reservkraft URC 81010 Reservkraft URC 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 Projektering påbörjades 2020, fakturor kostnadsfördes på driften
Saknar Projekt grp 48223 Kylanläggning sessionssalen 0,0 600,0 261,7 338,3 338,3 Arbetet pågår
Saknar Projekt grp 48523 Underhåll Simhallen 0,0 800,0 724,1 75,9 75,9 Arbetet pågår
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad48724 VO-boende/förskola Gällstad 0,0 4 879,0 3 953,8 925,2 925,2 Projektering pågår

Skola 7-9 48313 Stenbock/Ätradal ombyggnad 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
Allt utfall 2020 kostnadsfördes då det endast uppstått utredningskostnader, 
projektering påbörjas efter inriktningsbeslut

Skola 7-9 81024 Skola 7-9 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
Allt utfall 2020 kostnadsfördes då det endast uppstått utredningskostnader, 
projektering påbörjas efter inriktningsbeslut

Tre rosor förskola 48390 Tre rosors förskola, ombyggn. 0,0 24 246,8 20 302,5 3 944,3 100,0 Mindre utgifter återstår
Ventilation Musikskolans lokaler 48312 Musikskolan ventilation 0,0 250,0 123,2 126,8 126,8 Projektering pågår
Ventilation Musikskolans lokaler 81013 Ventilation Musikskolans lokal 1 750,0 0,0 0,0 0,0 1 750,0 Medel för genomförande söks 2021
Ventilation Tvärreds skola/fsk 48308 Tvärreds skola ventilation 0,0 600,0 80,5 519,5 519,5 Projektering pågår
Ventilation Tvärreds skola/fsk 81014 Ventilation Tvärreds skola/fsk 4 400,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 Medel för genomförande söks 2021
Ökad kapacitet äldreboenden 48522 Underhåll Ryttershov 0,0 3 158,0 1 626,4 1 531,6 1 531,6 Projektering pågår
It

Investeringar i IT-utrustning 72563 IT-investeringar 0,0 21 000,0 17 121,1 3 878,9 3 878,9 Inköp har försenats med anledning av leverensproblem för våra avtalsleverantörer.

Kultur och fritid

Pott för offentlig gestaltning 79115 Konstnärlig gestaltning 0,0 2 143,0 385,4 1 757,6 1 757,6 Pågående



Verksamhet Projekt

Beslutad KF 
budget enligt 
plan, 
kvarvarande 
medel

Beslutad 
nettobudget

Nettoutfall Avvikelse Ombudgetering Motivering / kommentar

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inkl. Lassalyckan49433 Utv. Kom. Fritidsanl. 0,0 1 178,0 1 157,4 20,6 20,6 Pågående (Informationscentralen)
Sektor lärande

Diverse verksamhetsinventarier 73201 Inventarier Förskola 0,0 902,0 582,4 319,6 319,6 Pågående
Diverse verksamhetsinventarier 73202 Inventarier Grundskola 0,0 500,0 306,3 193,7 193,7 Pågående
Diverse verksamhetsinventarier 73203 Inventarier Skolutv och stöd 0,0 25,0 0,0 25,0 25,0 Pågående
Diverse verksamhetsinventarier 73499 Inventarier Tingsholm 0,0 969,0 393,7 575,3 575,3 Pågående
Inventarier förskolor 73207 Inventarier Lyckan 0,0 1 200,0 1 121,9 78,1 78,1 Pågående
Sektor välfärd

Välfärdsteknik 74013 Välfärdsteknik 0,0 2 328,0 1 516,6 811,4 811,4
Investeringar sköts på framtiden pga pandemin. Återstår hotellås, parcyklar och 
nyckelfria medicinskåp.

MSB

Gator, vägar och trafikåtgärder 41002 Toppbeläggningar 0,0 580,0 230,0 350,0 350,0
Ombudgeteras. Löpande projekt. Medel avsatta för slitlager asfalt till 
Handelsträdgården samt Verktygsgatan

Gator, vägar och trafikåtgärder 41259 Omskyltning ny hastighetsplan 0,0 300,0 0,0 300,0 300,0
Ombudgeteras. Kostnader uppstår 2021 i samband med omskyltning av tätorten 
samt utmed väg 46.

Gator, vägar och trafikåtgärder 41266 Upprustning av parkeringsytor 0,0 535,0 415,2 119,8 119,8 Ombudgeteras. Parkeringsyta vid Folkets hus kvarstår, arbete pågår.

Gator, vägar och trafikåtgärder 41283 Hastighetsåtgärder Marbäcksv 0,0 300,0 0,0 300,0 300,0
Ombudgeteras. Överflyttade från Sanatorieskogen vändplan, genomförande 
under 2021

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 52406 Grovterass.Rönnåsen etapp 1 0,0 9 000,0 1 921,9 7 078,1 7 078,1
Ombudgeteras. Genomförande pågår, arbetstakt utefter intresseförfrågningar 
på industrimark.

Upprättande och genomförande av detaljplaner41273 Lindängsvägen vändplan 0,0 1 000,0 19,3 980,7 980,7 Ombudgeteras. Detaljplanen för Skansen är överklagade, genomförande 
kommer starta isamband med att detaljplan vinner laga kraft.

Upprättande och genomförande av detaljplaner41279 Utbygg GC-väg Herralyckedreven 0,0 1 000,0 137,1 862,9 862,9 Ombudgeteras. Arbete pågår
Upprättande och genomförande av detaljplaner41280 Utbygg gata/GCväg Ekholmsliden 0,0 600,0 314,0 286,0 286,0 Ombudgeteras. Arbete pågår
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter41282 Utbyggnad av Bergsäter 0,0 10 000,0 304,3 9 695,7 9 695,7 Ombudgeteras. Arbete pågår

Ärendehanteringssystem  MSB 76010 Ärendehanteringssystem för MSB 0,0 545,0 64,1 480,9 480,9
Ombudgeteras. Arbete pågår, avvaktar modul för integration med EDP Vision 
samt avtal kring detta.

Summa 16 290,0 159 651,8 99 501,5 60 150,3 67 935,3
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§  
 

Kommunalteknisk utjämning 
Dnr 2021/66 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun svarar Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att medlemsbidraget 
för 2022 föreslås justeras upp med motsvarande fyra kronor extra per invånare 
 
Sammanfattning 
Enligt propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (prop 2019/20:176) ställs 
krav på att upprätthålla en kontinuerlig övergripande ledning av räddningstjänsten från 
2022. I det kommunala utjämningssystemet erhåller Ulricehamns kommun från och med 
2021 fyra kronor per invånare i ökat generellt statsbidrag från och med 2021, vilket 
motsvarar cirka 100 000 kronor.  
 
I skrivelse upprättad per 2021-01-05 uppmärksammar Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) medlemskommunerna på att medel är avsatta för 
räddningstjänstens övergripande systemledning och dessa således bör utgå till förbundet.  
 
Ulricehamns kommun har fastställt budget för 2021 och medlemsbidraget till SÄRF är 
21 216 000 kronor. Normalt brukar medlemsbidraget föreslås i februari året innan 
bidragsåret och räknas upp med PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Ulricehamns 
kommun föreslår därför att SÄRF kompenseras för det utökade ansvaret för kontinuerlig 
ledning från och med 2022 när lagen träder ikraft och att de då ges en extra kompensation 
motsvarande fyra kronor per invånare eller totalt cirka 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från ekonomichef 
2 Kommunalteknisk utjämning, skrivelse till medlemskommunerna 
3 § 65 Kommunalteknisk utjämning 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun svarar Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att medlemsbidraget 
för 2022 föreslås justeras upp med motsvarande fyra kronor extra per invånare 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-03 

Tjänsteskrivelse Kommunalteknisk utjämning 
Diarienummer 2021/66, löpnummer 381/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun svarar Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att medlemsbidraget 
för 2022 föreslås justeras upp med motsvarande fyra kronor extra per invånare 
 
Sammanfattning 
Enligt propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (prop 2019/20:176) ställs 
krav på att upprätthålla en kontinuerlig övergripande ledning av räddningstjänsten från 
2022. I det kommunala utjämningssystemet erhåller Ulricehamns kommun från och med 
2021 fyra kronor per invånare i ökat generellt statsbidrag från och med 2021, vilket 
motsvarar cirka 100 000 kronor.  
 
I skrivelse upprättad per 2021-01-05 uppmärksammar Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) medlemskommunerna på att medel är avsatta för 
räddningstjänstens övergripande systemledning och dessa således bör utgå till förbundet.  
 
Ulricehamns kommun har fastställt budget för 2021 och medlemsbidraget till SÄRF är 
21 216 000 kronor. Normalt brukar medlemsbidraget föreslås i februari året innan 
bidragsåret och räknas upp med PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Ulricehamns 
kommun föreslår därför att SÄRF kompenseras för det utökade ansvaret för kontinuerlig 
ledning från och med 2022 när lagen träder ikraft och att de då ges en extra kompensation 
motsvarande fyra kronor per invånare eller totalt cirka 100 000 kronor. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunalteknisk utjämning, skrivelse till medlemskommunerna 
2 § 65 Kommunalteknisk utjämning 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 

 





SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2020-12-18 1(1) 
 
 
 
§ 65 
Skrivelse till medlemskommunerna angående kommunalteknisk utjämning 
(Dnr. 2020-000756) 
I budgetpropositionen BP20, tillförs landets kommuner 45 Mkr som avser en 
kommunalteknisk utjämning enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär 20:37 
om budgetpropositionen från och med 2021. Avsikten är att kontinuerligt kunna 
upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänst enligt regeringens proposition 
2020/21:1, kap. 4.5.1. 

Förbundsdirektören har utarbetat förslag till skrivelse till medlemskommunerna enligt 
bilaga. 
 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna utarbetad skrivelse samt ge förbundsdirektören i uppdrag att översända 

denna till Kommunstyrelsen i medlemskommunerna 
 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson Börje Eckerlid 
ordförande 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-01-08 
 
Rätt utdraget betygar; 
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§  
 

Överenskommelse samverkan för barn och ungas 
hälsa 
Dnr 2021/50 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa antas. 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom förslaget till 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 
beslut om överenskommelsen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
behandlade ärendet den 11 december 2020 och översänder nu sitt beslut samt 
rekommenderat förslag. 
 
Förvaltning har ingen erinran mot överenskommelsen och förordar att Ulricehamns 
kommun antar överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-22 från socialchef 
2 Brev Överenskommelse samverkan för barns och ungas hälsa 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltning har ingen erinran mot överenskommelsen och förordar att Ulricehamns 
kommun antar överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-01-22 

Tjänsteskrivelse Överenskommelse samverkan för 
barn och ungas hälsa 
Diarienummer 2021/50, löpnummer 227/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltning har ingen erinran mot överenskommelsen och förordar att Ulricehamns 
kommun antar överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa. 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom förslaget till 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 
beslut om överenskommelsen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
behandlade ärendet den 11 december 2020 och översänder nu sitt beslut samt 
rekommenderat förslag. 
 
Förvaltning har ingen erinran mot överenskommelsen och förordar att Ulricehamns 
kommun antar överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa. 
 
 
Ärendet 
VästKoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom förslaget till 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 
beslut om överenskommelsen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
behandlade ärendet den 11 december 2020 och översänder nu sitt beslut samt 
rekommenderat förslag. 
 
Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn 
och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens 
från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger struktur 
och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och 
region, i den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Överenskommelsen 
omfattar reglering av samverkan och lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar 
och undersökningar av tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. Denna 
överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i samverkan samt fullgör i 
Västra Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade 
barn respektive hälsoundersökningar.  
 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för 
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är VGRs 
ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de 
gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta. En arbetsgrupp med företrädare från 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna 
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överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands 
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.  
 
Förvaltningen har inget att invända mot överenskommelsen eller riktlinjen och förordar att 
Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan barn och ungas hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 96 201211 Överenskommelse Samverkan för 

barns och ungas hälsa 
2 Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen  

Diarienummer: 2020/SKF0194 
 
Beslut 
Direktionen ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och rekommenderar 
medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen 
 
Sammanfattning 
Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, 
samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år 
som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. Överenskommelsen förtydligar verksamheternas 
ansvar för samverkan och anger struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av 
insatser från både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan 
kring placerade barn respektive hälsoundersökningar.  
 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för läkarundersökningar 
och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är VGRs ansvar. Statsbidrag täcker 
denna kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de gemensamma statsbidragen inom 
psykisk hälsa avsatta. En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss 
hos VGR och Västra Götalands kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.  
 
VästKoms styrelse har den 24 november 2020 tagit beslut att ställa sig bakom förslaget till 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen. 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf


2020-09-07 

12 

7 

 

 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  
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§  
 

Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2021 
Dnr 2020/679 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2021 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-02 från barn- och utbildningschef 
2 Prislista_Förskola_2021_kommun 
3 Prislista_ped.oms_2021 
4 Prislista_Grundskola_ 2021_kommun 
5 Prislista 2021 TG - kommun 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2021 fastställs. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-02 

Tjänsteskrivelse Prislista på utbildningar som erbjuds 
i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2021 
Diarienummer 2020/679, löpnummer 333/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2021 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
 
Ärendet 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
Beslutsunderlag 
1 Prislista_Förskola_2021_kommun 
2 Prislista_ped.oms_2021 
3 Prislista_Grundskola_ 2021_kommun 
4 Prislista 2021 TG - kommun 
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Ekonomifunktionen 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Ottilia Lönqvist 
Barn- och utbildningschef Ekonom 
Sektor lärande Ekonomifunktionen 

 

Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 



Förskolan 2021 45+ 15-45 0-15 45+ 15-45 0-15
1-2 år över 1-2 år hel 1-2 år halv 3-5 år över 3-5 år hel 3-5 år halv

Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn

Undervisning 135 026 122 750 73 651 93 478 84 979 42 490

Läromedel 2 394 2 176 1 306 2 394 2 176 1 088

Elev- & Hälsovård 0 0 0 0 0 0

Måltider 12 686 11 533 6 920 12 686 11 533 5 767

Lokalkostnader 19 656 17 869 10 721 19 656 17 869 8 935

Delsumma 169 762 154 329 92 598 128 214 116 558 58 279

Administration 3% 5 093 4 630 2 778 3 846 3 497 1 748

Summa efter adm. pålägg 174 855 158 958 95 375 132 060 120 054 60 028



Pedagogisk omsorg 2021

1-2 år 3-5 år 6-12 år
Bidrag per månad och barn
0-15 tim 3 919 2 361 1 703

>15-över tim 14 630 8 814 6 358



Fritids Grundskola; årskurs 1-6

Undervisning 34 374 Undervisning 56 109

Läromedel 552 Läromedel 4 114

Elev- & Hälsovård 0 Elev- & Hälsovård 4 995

Måltider 5 615 Måltider 7 537

Lokalkostnader 6 105 Lokalkostnader 15 514

Delsumma 46 646 Delsumma 88 269

Administration 3% 1 399 Administration 3% 2 648

Summa 48 046 Summa 90 917

Avgiftsintäkt -7 536

Summa kronor per barn exkl avg 40 510

Förskoleklass Grundskola; årskurs 7-9

Undervisning 36 596 Undervisning 65 385

Läromedel 552 Läromedel 5 206

Elev- & Hälsovård 4 794 Elev- & Hälsovård 3 820

Måltider 7 537 Måltider 7 537

Lokalkostnader 6 843 Lokalkostnader 15 217

Delsumma 56 323 Delsumma 97 164

Administration 3% 1 690 Administration 3% 2 915

Summa 58 012 Summa 100 079



Program EE FT IN VO HA EK SA NA TE ES BA IM

Undervisning 94 007 125 132 93 924 89 522 67 670 43 964 55 386 74 409 54 005 198 300 76 001 88 327

Läromedel/utrustning 10 866 14 147 17 520 11 249 7 214 7 150 7 451 7 453 7 403 11 436 8 979 6 005

Elevvård/Hälsovård 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726

Måltider 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619

Lokalkostnad 32 029 40 384 34 402 32 029 23 221 9 988 15 960 18 956 10 436 68 803 41 142 12 026

Administration 3% 4 357 5 640 4 626 4 234 3 193 2 083 2 614 3 275 2 406 8 607 4 034 3 441

Grundbelopp - exkl moms 149 604 193 648 158 816 145 379 109 643 71 529 89 755 112 438 82 595 295 491 138 501 118 144
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§  
 

Planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn 
Dnr 2019/701 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Bronäs 3.  
Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Bygg Arvid AB har inkommit med en begäran om 
planbesked för Bronäs 3. Ansökan om planbesked går i linje med översiktsplanen och 
planprogrammets inriktning då området är utpekat som ett stadsomvandlingsområde från 
industri till bostäder och kontor. Planstart kan tidigast påbörjas hösten 2021. Ungefärlig tid 
för färdig detaljplan efter planstart är minst 2,5 år. 
 
Den samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för kommunen och ligger i linje 
med översiktsplanens och planprogrammet ”Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och 
entré” om att skapa förutsättningar för en stadsomvandling från industri till bostäder kontor 
och service. Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat 
område, se bild under ”Ärende”. Om det skulle visa sig vara för stor påverkan på hälsa och 
säkerhet för boende avslutas planarbetet eller så tas planområdet med i ett större omtag i 
framtida planarbete för industriområdet norr om Ätran. Avgiften för planbesked för 
detaljplanprocess handlagt genom standardförfarande är 13 950 kr, enligt gällande taxa.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-27 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bronäs 3. Planläggning 
kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-01-27 

Tjänsteskrivelse Planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 
32, Ulricehamn 
Diarienummer 2019/701, löpnummer 3733/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bronäs 3. Planläggning 
kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Bygg Arvid AB har inkommit med en begäran om 
planbesked för Bronäs 3. Ansökan om planbesked går i linje med översiktsplanen och 
planprogrammets inriktning då området är utpekat som ett stadsomvandlingsområde från 
industri till bostäder och kontor. Planstart kan tidigast påbörjas hösten 2021. Ungefärlig tid 
för färdig detaljplan efter planstart är minst 2,5 år. 
 
Den samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för kommunen och ligger i linje 
med översiktsplanens och planprogrammet ”Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och 
entré” om att skapa förutsättningar för en stadsomvandling från industri till bostäder kontor 
och service. Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat 
område, se bild under ”Ärende”. Om det skulle visa sig vara för stor påverkan på hälsa och 
säkerhet för boende avslutas planarbetet eller så tas planområdet med i ett större omtag i 
framtida planarbete för industriområdet norr om Ätran. Avgiften för planbesked för 
detaljplanprocess handlagt genom standardförfarande är 13 950 kr, enligt gällande taxa.  
 
 
Ärendet 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. 
 
Bygg Arvid AB har inkommit med en begäran om planbesked för Bronäs 3. Gällande 
detaljplan för fastigheten är ”Förslag till stadsplan för Bronäsområdet Ulricehamn”, daterad 
1954-09-17. Området som berörs av fastigheten Bronäs 3 planlagt till industriändamål. 
Avsikten är att bygga flerfamiljshus på fastigheten. Alternativt bygga kontor. Ansökan om 
planbesked går i linje med översiktsplanen och planprogrammets inriktning då området är 
utpekat som ett stadsomvandlingsområde från industri till bostäder och kontor. Möjlig 
bebyggelse utreds under planarbetet och lämpliga höjder på byggnader utgår från 
planprogrammet. 
 
För att vara förenlig med plan- och bygglagen, miljöbalken samt inte låsa några 
planeringsförutsättningar bör rödmarkerat område, se bild nedan, ingå i planområdet. För 
att uppnå kvartersstruktur enligt planprogrammet kommer planläggning ske över samtliga 
fastigheter inom rödmarkerat område. I kommande planarbete är det viktigt att utreda hälsa 
och säkerhet inom området. Förutsättningarna behöver vara så att man inom planområdet 
kan säkerställa en god boendemiljö, utan att lägga krav på angränsande industri. Om det 
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skulle visa sig vara för stor påverkan på hälsa och säkerhet för boende avslutas antingen 
planarbetet eller så tas planområdet med i ett större omtag i framtida planarbete för 
industriområdet norr om Ätran. 
 
Tidsplan och planprocess 
Framtagandet av detaljplan föreslås hanteras med standard planförfarande eftersom 
förslaget till detaljplanen är förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande intresse 
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Planstart kan tidigast påbörjas hösten 2021. Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter 
planstart är minst 2,5 år. Utredningar och överenskommelser med markägare inom 
planområdet kan göra att tiden för planarbetet fördröjs. Tidplanen är preliminär, när en 
begäran om planbesked fått ett positivt beslut så bedöms planens prioritering gentemot 
övriga detaljplaneärenden. 
 
Ekonomi 
Avgiften för planbesked för detaljplanprocess handlagt genom standardförfarande är 13 950 
kr, enligt gällande taxa. Faktura på avgiften skickas separat. Plankostnadsavtal kommer först 
tecknas när sökande kan bekräfta att kostnader kommer tas om hand inom hela 
planområdet. För detaljplanearbetet behöver fastigheter inte lösas in. Under planprocessens 
gång kan det visa sig att fastigheter behöver lösas in för att kunna genomföra detaljplanen. I 
planavtalet skall även ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan kommunen och 
den sökande framgå för delar i genomförandet av detaljplanen. Om allmän platsmark blir 
aktuellt inom planområdet kan kommunen ålägga exploatören att bekosta dessa åtgärder om 
dessa kopplas till exploateringen. 
 
Förvaltningens bedömning  
Miljö och samhällsbyggnads (MSB) samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för 
kommunen och ligger i linje med översiktsplanens och planprogrammet ”Planprogram för 
Bronäs, Marknadsplatsen och entré” om att skapa förutsättningar för en stadsomvandling 
från industri till bostäder kontor och service. Planläggning kommer att ske över samtliga 
fastigheter inom rödmarkerat område, se bild under ”Ärende”. Om det skulle visa sig vara för 
stor påverkan på hälsa och säkerhet för boende avslutas planarbetet eller så tas planområdet 
med i ett större omtag i framtida planarbete för industriområdet norr om Ätran.  
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Bild 1. område som behöver ingå i planområdet 
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Rasmus Karlsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad

 
UTREDNING 
Begäran om planbesked avseende detaljplan för Bronäs 3  

Syfte 
Bygg Arvid AB har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheten Bronäs 3. Bygg 
Arvid AB önskar att riva de befintliga byggnaderna på fastigheten för bebyggelse av 
flerbostadshus, cirka 18 lägenheter. Alternativt att det utförs till kontorsbyggnad. Fastigheten är 
idag planlagd för industri.  

Områdets läge 
Fastigheten Bronäs 3 är belägen inom 
området Bronäs. I väst gränsar 
fastigheten till Boråsvägen och norr om 
fastigheten finns gamla riksväg 40 som 
idag är väg 1704. Totalt är Bronäs 3 cirka 
1849 m2.  

Markägoförhållanden 
Fastigheten Bronäs 3 ägs av Bygg Arvid 
AB  

Planförhållanden och riktlinjer 

Översiktsplan  
Den gällande översiktsplan för 
Ulricehamns kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2015-10-29. I 
översiktsplanen anges aktuellt 
planområde som ett 
stadsutvecklingsområde vid Bronäs.  
 
Bronäs nämns som ett viktigt område för att möjliggöra byggnation av centrumnära 
bostäder. I både tillkommande och befintliga bostadsområden där kompletterande 
bebyggelse tillkommer ska en blandad upplåtelseform eftersträvas. Översiktsplanen tar även 
upp att det ska eftersträvas god tillgänglighet från bostäder till grönområden vid 
planläggning av ny bostadsbebyggelse och från befintlig bebyggelse enligt indikatormodellen 
för grönområden. I stadens centrala delar är det extra viktigt att tillämpa modellen för där 
kan ett grönområde vara det enda som finns i närområdet för dem som bor centralt. 
 
Fördjupad översiktsplan 
Bronäs nämns som ett viktigt område för att möjliggöra byggnation av centrumnära 

Kommunstyrelsen

Bild 1. Områdets läge
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad

bostäder. I både tillkommande och befintliga bostadsområden där kompletterande 
bebyggelse tillkommer ska en blandad upplåtelseform eftersträvas. Översiktsplanen tar även 
upp att det ska eftersträvas god tillgänglighet från bostäder till grönområden vid 
planläggning av ny bostadsbebyggelse och från befintlig bebyggelse enligt indikatormodellen 
för grönområden. I stadens centrala delar är det extra viktigt att tillämpa modellen för där 
kan ett grönområde vara det enda som finns i närområdet för dem som bor centralt 

Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn 
I planprogrammet ingår fastigheten Bronäs 3 i ett område som främst pekas ut för bostäder 
med aktiva gatuplan för centrumverksamhet och service. Det ska vara ett sammanhängande 
kvartersstruktur. Kvarteren ska innefatta passager, placering och höjd på byggnader för att 
förstärka siktlinjerna i och genom området. Byggnadshöjderna ska vara lägre utmed Ätran och 
mot Lekstaden, bebyggelsen ska terrasseras från 2 våningar upp till 5 våningar. 

Grönplan 
Det står inget om området för fastigheten i Grönplanen. Däremot angränsar området till Ätran 
som är ett viktigt grönt finger med en rik biologisk mångfald. 

Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplan för fastigheten är ”Förslag till stadsplan för Bronäsområdet Ulricehamn”, 
daterad 1954-09-17. Området som berörs av fastigheten Bronäs 3 planlagt till industriändamål 
med en angiven byggnadshöjd räknad från stadens nollplan på 23,3 meter. 

Övriga utredningar som förväntas utföras  
Följande områden behöver troligen utredas vidare i ett detaljplanearbete. Geoteknisk 
utredning, dagvattenhantering, kulturmiljöutredning, tekniska anläggningar, 
markföroreningar, hälsa och säkerhet, med mera. 

Strandskydd  
Fastigheten Bronäs 3 ligger inom strandskyddsområdet. Ska strandskydd återigen hävas i ny 
plan förutsätter detta att det finns särskilda skäl för att återigen häva strandskyddet inom 
planområdet. Kommunen får enligt plan- och bygglagen i en detaljplan bestämma att 
strandskyddet enligt miljöbalken ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl 
enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken. Detta kommer att utredas närmare i detaljplaneskedet. 

Riksintressen   
Området omfattas av riksintressen för kulturmiljö och kommunikationer. 

Fornlämningar 
Det förekommer inga kända fornlämningar inom fastigheten.  

Vattenskyddsområde  
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Ett skyddsområde för en vattentäkt ska 
öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna 
vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för olyckor och dels minska konsekvenserna om 
en olycka sker. I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd t.ex. 
vissa former av byggnation som schaktning, pålning, underjordsarbete. 
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Områdets förutsättningar 
Fastigheten har god tillgänglighet med närhet till bland annat livsmedelsbutiker, 
kollektivtrafik samt grönområden. Genom att det finns trafikerade vägar i närheten av 
planområdet kommer buller och luftkvalité att behöva utredas i detaljplanearbetet.  

Föroreningar 
Fastigheten gränsar till områden som bedöms potentiellt vara förorenade områden enligt 
Länsstyrelsens EBH-stöd. 

Tekniska förutsättningar 
Det behövs göras utredningar för dagvatten och el-kapaciteten till området. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften för planbesked med Standardförfarande är 13 950 kronor enligt gällande taxa. 
Faktura på avgiften skickas separat. 

Bedömning 
Miljö och samhällsbyggnads (MSB) samlade bedömning är att med rådande förhållanden 
föreslå ett positivt planbesked för bostäder och kontor på fastigheten Bronäs 3. Ansökan om 
planbesked går i linje med översiktsplanen och planprogrammets inriktning då området är 
utpekat som ett stadsomvandlingsområde från industri till bostäder och kontor. För att vara 
förenlig med plan- och bygglagen, miljöbalken samt inte låsa några planeringsförutsättningar 
bör rödmarkerat område, se bild nedan, ingå i planområdet. För att uppnå kvartersstruktur 
enligt planprogrammet kommer planläggning ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat 
område. I kommande planarbete är det viktigt att utreda hälsa och säkerhet inom området. 
Förutsättningarna behöver vara så att man inom planområdet kan säkerställa en god 
boendemiljö, utan att lägga krav på angränsande industri. Om det skulle visa sig vara för stor 
påverkan på hälsa och säkerhet för boende läggs antigen planarbetet ner eller så tas 
planområdet med i ett större omtag i framtida planarbete för industriområdet norr om Ätran. 
Gällande styrdokument så som Planprogram ska vara styrande under planarbetet. 
Kulturmiljön är en viktig del av planarbetet.   

Planstart kan tidigast påbörjas hösten 2021. Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter planstart 
är minst 2,5 år. Utredningar och överenskommelser med markägare inom planområdet kan 
göra att tiden för planarbetet fördröjs. Tidplanen är preliminär, när en begäran om planbesked 
fått ett positivt beslut så bedöms planens prioritering gentemot övriga detaljplaneärenden. 
Planprioriteringen är något som beslutas om politiskt två gånger per år. Prioriteringen grundar 
sig i kommunens övergripande målsättning kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras 
planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal 
service samt planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen. 
Tiden för genomförande av en detaljplan kan påverkas genom snabbt och smidigt agerande 
mellan kommun och exploatör där till exempel informationstillgång, tydlighet i 
utbyggnadsplaner etc. kan effektivisera processen. 

Kostnader för utredningar på fastigheter inom rödmarkerat område ska bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. Plankostnadsavtal kommer först skrivas när sökande kan bekräfta 
att kostnader kommer tas om hand inom hela planområdet. För detaljplanearbetet behöver 
fastigheter inte lösas in. Under planprocessens gång kan det visa sig att fastigheter behöver 
lösas in för att kunna genomföra detaljplanen. 
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Bild 1. MSB bedömning av område som behöver ingå i planområdet 

Ärendets beredning 
I beredningen av ärendet har följande personer deltagit: 
 
Rasmus Karlsson, Planarkitekt 
Pär Norgren, Ställföreträdande enhetschef 
Lars Stokka, Stadsarkitekt 
Johan Lundström, UEAB 
Angelica Augustsson, Mark & exploateringsingenjör  
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Bilagor 
Bilaga 1 Ansökan om planbesked (2 sidor).  
 
 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen inte överklagas. 
 
 
 
 
Sara Helmrot Rasmus Karlsson 
Planchef Planarkitekt 
Planenheten Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad Miljö och samhällsbyggnad 
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Bilaga 1 Ansökan 
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Ansökan om investeringsmedel till projektering 
gruppbostad Nillas Väg 
Dnr 2020/671 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering gruppbostad Nillas Väg, 1,2 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Nillas Väg, 1,2 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Nillas Väg vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-07 från servicechef 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering gruppbostad Nillas Väg, 1,2 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-01-07 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel till 
projektering gruppbostad Nillas Väg 
Diarienummer 2020/671, löpnummer 41/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering gruppbostad Nillas Väg, 1,2 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Nillas Väg, 1,2 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Nillas Väg vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Nillas Väg, 1,2 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Nillas Väg vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna. 
 
Genomförd förstudie visar att gruppbostaden bör kunna byggas om för att uppfylla dagens 
krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på lägenheter. Projektering genomförs under 
våren 2021 för att om- och tillbyggnad skall kunna påbörjas under hösten. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg i 
investeringsbudgeten för 2021. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta 
skede. 
 
Investeringskalkyl upprättas i samband med att medel söks för genomförande av projektet. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
 



  2020/671, 41/2021 2(2) 

 
Beslut lämnas till 
Seervicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-02-24 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel till solavskärmning 
Dalums skola 
Dnr 2020/678 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor 0,15 mnkr samt Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2021.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr.  
Investeringen möjliggör en bättre arbetsmiljö för personal och en bättre lärandemiljö för 
barnen.  
 
Det fanns tidigare ett väderskyddande tak. Det revs för några år sedan då det var i riktigt 
dåligt skick. Det visade sig senare att taket också gav solavskärmning och utan skärmtak blir 
det stark solinstrålning och hög temperatur i skolan. Markiser är inte aktuellt att använda då 
det är utåtgående fönster och det bästa alternativet är att sätta upp ett nytt tak likt det gamla 
som revs.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-08 från servicechef  
2 Investeringskalkyl solavskärmning Dalums skola 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor 0,15 mnkr samt Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2021.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-01-08 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till 
solavskärmning Dalums skola 
Diarienummer 2020/678, löpnummer 63/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor 0,15 mnkr samt Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2021.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr.  
Investeringen möjliggör en bättre arbetsmiljö för personal och en bättre lärandemiljö för 
barnen.  
 
Det fanns tidigare ett väderskyddande tak. Det revs för några år sedan då det var i riktigt 
dåligt skick. Det visade sig senare att taket också gav solavskärmning och utan skärmtak blir 
det stark solinstrålning och hög temperatur i skolan. Markiser är inte aktuellt att använda då 
det är utåtgående fönster och det bästa alternativet är att sätta upp ett nytt tak likt det gamla 
som revs.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr. 
Investeringen möjliggör en bättre arbetsmiljö för personal och en bättre lärandemiljö för 
barnen.  
 
Det fanns tidigare ett väderskyddande tak. Det revs för några år sedan då det var i riktigt 
dåligt skick. Det visade sig senare att taket också gav solavskärmning och utan skärmtak blir 
det stark solinstrålning och hög temperatur i skolan. I kombination med stora fönster blir det 
besvärligt under stora delar av året. Det är därför nödvändigt att skärma av. 
Markiser är inte aktuellt att använda då det är utåtgående fönster och det bästa alternativet 
är att sätta upp ett nytt tak likt det gamla som revs.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Solskydd/solavskärmningar förskolor och 
skolor 0,15 mnkr samt Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2021. Inga övriga 
driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
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Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl solavskärmning Dalums skola 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 30 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Dalums skola 700
Objektnummer:

5 611

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

700 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 700 0 0 0 0 0 700

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 23 23 23 23 23 23 140
Internränta 12 12 11 11 10 10 65
Summa kapitalkostnader 35 35 34 34 34 33 205
Summa kostnader 35 35 34 34 34 33 205
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 35 35 34 34 34 33 205

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-02-24 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar 
Dnr 2021/28 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2021 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela 
kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, 
attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv 
 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, även om merparten av 
kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till Lassalyckanområdet. Spridningen 
skiljer sig också från år till år beroende på behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att 
säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
Investeringen är uppdelad i fem olika delinvesteringar: 

- Tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde, 225 tkr. 
- Komplettering befintlig hinderbana på uppvärmningsområdet, 150 tkr. 
- Ny vandringsled i Hökerum, 50 tkr. 
- Täckmatta till sporthallen, 325 tkr. 
- Trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i simhallen, 250 tkr. 

 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-20 från servicechef 
2 Investeringskalkyl för utveckling av kommunala fritidsanläggningar-21 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
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Investeringsmedel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2021 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-01-20 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
Diarienummer 2021/28, löpnummer 92/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2021 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela 
kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, 
attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv 
 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, även om merparten av 
kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till Lassalyckanområdet. Spridningen 
skiljer sig också från år till år beroende på behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att 
säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
Investeringen är uppdelad i fem olika delinvesteringar: 

- Tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde, 225 tkr. 
- Komplettering befintlig hinderbana på uppvärmningsområdet, 150 tkr. 
- Ny vandringsled i Hökerum, 50 tkr. 
- Täckmatta till sporthallen, 325 tkr. 
- Trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i simhallen, 250 tkr. 

 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för, Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande åtgärder i idrotts- och 
fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt 
bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika 
perspektiv. 
 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, även om merparten av 
kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till Lassalyckanområdet. Spridningen 
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skiljer sig också från år till år beroende på behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att 
säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
De planerade insatserna 2021 beskrivs mer utförligt nedan: 
 
Tillgänglighetsanpassad slinga inom Lassalyckans friluftsområde, 225 tkr. 
Tillskapa en slinga för att personer med en syn- eller funktionsnedsättning på ett mer enkelt 
sätt skall komma ut i skogen. Slingan avses anläggas på befintlig led, det så kallade röd/vita 
spåret. Detta för att undvika konflikter med de mest frekventa spåren och för eventuellt 
kommande satsningar, som den projekterade multisportbanan. Slingan beräknas bli 1 - 1,5 
km lång och ha sin utgångspunkt vid den nya spårcentralen. 
 
Komplettering befintlig hinderbana på uppvärmningsområdet, 150 tkr. 
Den under 2020 anlagda hinderbanan på uppvärmningsområdet, intill skidstadion, behöver 
kompletteras med ytterligare fem stationer med olika hinder. Detta för att hinderbanan skall 
få en mer komplett utformning som är vanligt på den typen av anläggningar och som är 
användbar för en bredare målgrupp. 
 
Ny vandringsled i Hökerum, 50 tkr. 
Ett samarbetsprojekt med Hökerums samhällsförening där det skapas en ny vandringsled 
runt sjön Mogden. Det är ett önskemål som framkommit under arbetet med översiktsplanen. 
Ingår även anläggande av en rastplattform/fågelskådarplats längs med banvallen på sjöns 
sydöstra sida. 
 
Täckmatta till sporthallen, 325 tkr. 
Befintlig täckmatta till sporthallsgolvet, för att skydda golvet vid andra arrangemang än 
idrottsarrangemang, är sliten efter drygt 15 år. Nuvarande täckmatta kommer att förvaras i 
annan idrottshall och användas där vid enstaka tillfällen. Dagens täckmattor är mer 
lätthanterliga och kräver betydligt mindre tidsåtgång/personalinsats vid nyttjande. 
 
Trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i simhallen, 250 tkr. 
Inköp av en ny mobil lyft för användning i stora bassängen för funktionsnedsatta och som 
reserv till befintlig i undervissningsbassängen vid driftstörningar. Ny högre mobil 
bevakningsstol, för bättre överblick i anläggningen. Utbyte av befintliga uttjänta bassänglinor 
i stora bassängen samt komplettering av ny flytleksak, då vattenrutschbanan tagits ur drift av  
säkerhetsskäl. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för, Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, i investeringsbudgeten för 2021. Tillkommande mindre driftkostnader 
bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl för utveckling av kommunala fritidsanläggningar-21 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Isabelle Wikström Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  
  
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 

 

Lars Runkvist 
Enhetschef fritid 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 49 433

Uppgiftslämnare Verksamhet

Lars Runkvist Kultur och Fritids

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Summa

investeringsutgift
1 000

./. Statsbidrag

Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar 100 100 100 100 100 100
Internränta 17 12 12 12 12 12
Summa kapitalkostnader 117 112 112 112 112 112
Summa kostnader 117 112 112 112 112 112
Externa intäkter

Interna intäkter

Summa intäkter 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 117 112 112 112 112 112

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Investerings specifikation:
1. Tillgänglighetsanpassad slinga i friluftsområde 225 t.krMarkarbeten 100 tkr, materialinköp, spänger etc 125 tkr
2. Hinderbana 150 t.krMarkarbeten75, materialinköp 75.
3. Vandringsled 50 t.kr.Markarbeten 25 t.kr, material 25 t.kr.
4. Golvtäckmatta sporthallen 325 t.kr. Inköpskostnad 325 t.kr matta och vagn.
5. Trygghets och tillgänglighetsanpassade åtgärder simhallen 250 t.kr (mobillift, bevakningsstol 200 t.kr,
bassänglinor, flytleksaker 50 t.kr)



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella
delinvesteringar till följd av investeringen:



Summa
1 000

0
1 000

Summa
0
0

600
77
677
677
0
0
0

677

Kultur och Fritids

(Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

Investeringsutgift, tkr

1 000

Investerings specifikation:
1. Tillgänglighetsanpassad slinga i friluftsområde 225 t.krMarkarbeten 100 tkr, materialinköp, spänger etc 125 tkr
2. Hinderbana 150 t.krMarkarbeten75, materialinköp 75.
3. Vandringsled 50 t.kr.Markarbeten 25 t.kr, material 25 t.kr.
4. Golvtäckmatta sporthallen 325 t.kr. Inköpskostnad 325 t.kr matta och vagn.
5. Trygghets och tillgänglighetsanpassade åtgärder simhallen 250 t.kr (mobillift, bevakningsstol 200 t.kr,
bassänglinor, flytleksaker 50 t.kr)



Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella
delinvesteringar till följd av investeringen:
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Svar på medborgarförslag om DiscGolf bana 
Dnr 2020/523 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anders Holm att kommunen ska 
bygga en discgolfbana i Ulricehamn. Anders skriver vidare att de närmsta banorna finns i 
Grönahög och Borås. 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-15 från servicechef 
2 Medborgarförslag om DiscGolf bana 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-01-15 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
DiscGolf bana 
Diarienummer 2020/523, löpnummer 3600/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anders Holm att kommunen ska 
bygga en discgolfbana i Ulricehamn. Anders skriver vidare att de närmsta banorna finns i 
Grönahög och Borås. 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anders Holm att kommunen ska 
bygga en discgolfbana i Ulricehamn. Anders skriver vidare att de närmsta banorna finns i 
Grönahög och Borås. 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. Utredningen behöver bland annat svara på var en 
discgolfanläggning bäst kan anläggas, innehålla kostnadskalkyler utifrån olika 
ambitionsnivåer och utreda hur den framtida driften kan se ut. En discgolfanläggning skulle 
till exempel kunna drivas i föreningsform.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om DiscGolf bana 
 
Beslutet lämnas till 
Anders Holm 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Erik Johansson 
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Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.10.2020 20:36:24
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Vi är ett gäng som bor i Ulricehamn med omnejd som saknar att Ulricehamn inte
har en egen DiscGolf bana.
Närmaste är Grönahög eller Borås, men det är väl klart att Ulricehamn skall ha sin
egen bana eller? DiscGolf har de senaste åren blivit mer och mer populärt. Snälla
säg att ni har en bana på G inom kort? :)
Tack på förhand!

Förnamn: Anders
Efternamn: Holm
E-post: anders.holm.85@hotmail.com
Adress: Jägaregatan 34
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Svar på medborgarförslag om discgolfbana i 
Lassalyckans skogar 
Dnr 2020/563 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ebba Olander Johansson att 
kommunen anlägger en discgolfbana i Lassalyckans skogar.  
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-20 från servicechef 
2 Medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans skogar 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-01-20 

 

Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om 
discgolfbana i Lassalyckans skogar 
Diarienummer 2020/563, löpnummer 3966/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ebba Olander Johansson att 
kommunen anlägger en discgolfbana i Lassalyckans skogar.  
 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ebba Olander Johansson att 
kommunen anlägger en discgolfbana i Lassalyckans skogar.  
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. Utredningen behöver bland annat svara på var en 
discgolfanläggning bäst kan anläggas, innehålla kostnadskalkyler utifrån olika 
ambitionsnivåer och utreda hur den framtida driften kan se ut. En discgolfanläggning skulle 
till exempel kunna drivas i föreningsform.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans skogar 

 
Beslutet lämnas till 
Ebba Olander Johansson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 

Isabelle Wikström Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz 
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Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 22.10.2020 09:00:48
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt medborgarförslag: Ypperligt att ordna en discgolfbana i Lassalyckans skogar
Förnamn: Ebba
Efternamn: Olander Johansson
E-post: ebba.o.johansson@gmail.com
Adress: Luktärtvägen 2
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Svar på medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 
Dnr 2020/562 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emil Magnefors att det ska finnas 
frisbeegolf i Ulricehamn. 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 från servicechef  
2 Medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-01-21 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
frisbeegolf i Ulricehamn 
Diarienummer 2020/562, löpnummer 3967/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emil Magnefors att det ska finnas 
frisbeegolf i Ulricehamn. 
 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emil Magnefors att det ska finnas 
frisbeegolf i Ulricehamn. 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. Utredningen behöver bland annat svara på var en 
discgolfanläggning bäst kan anläggas, innehålla kostnadskalkyler utifrån olika 
ambitionsnivåer och utreda hur den framtida driften kan se ut. En discgolfanläggning skulle 
till exempel kunna drivas i föreningsform.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 

 
Beslutet lämnas till 
Emil Magnefors 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Isabelle Wikström Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz 
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Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 22.10.2020 08:58:48
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt medborgarförslag: Skulle vilja ha frisbeegolf i Ulricehamn!
Förnamn: Emil
Efternamn: Magnefors
E-post: emilmagnefors@gmail.com
Adress: Mönevägen 34. Blidsberg
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§  
 

Svar på medborgarförslag om discgolfbana på 
Lassalyckan 
Dnr 2020/409 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Azelius att kommunen 
anlägger discgolfbanor på Lassalyckan. En 18-hålsbana som är anpassad för tävlingsspelare 
och duktiga motionärer och en 9-hålsbana som är nybörjarvänlig och 
tillgänglighetsanpassad. 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-20 från servicechef.  
2 Medborgarförslag om discgolfbana på Lassalyckan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-01-20 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
discgolfbana på Lassalyckan 
Diarienummer 2020/409, löpnummer 3276/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Azelius att kommunen 
anlägger discgolfbanor på Lassalyckan. En 18-hålsbana som är anpassad för tävlingsspelare 
och duktiga motionärer och en 9-hålsbana som är nybörjarvänlig och 
tillgänglighetsanpassad. 
 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Azelius att kommunen 
anlägger discgolfbanor på Lassalyckan. En 18-hålsbana som är anpassad för tävlingsspelare 
och duktiga motionärer och en 9-hålsbana som är nybörjarvänlig och 
tillgänglighetsanpassad. Markus skriver vidare att intresset för discgolf är stort och växande 
och att det är en aktivitet som passar såväl gammal som ung. Markus föreslår att 
discgolfbanorna anläggs vid Lassalyckan då det är ett fint område med fin miljö och en plats 
som fungerar för att arrangera större tävlingar.  
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. Utredningen behöver bland annat svara på var en 
discgolfanläggning bäst kan anläggas, innehålla kostnadskalkyler utifrån olika 
ambitionsnivåer och utreda hur den framtida driften kan se ut. En discgolfanläggning skulle 
till exempel kunna drivas i föreningsform.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om discgolfbana på Lassalyckan 
 
Beslutet lämnas till 
Markus Azelius 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Isabelle Wikström Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 

 

 



Medborgarförslag Discgolfbana  i  Ulricehamn.

2020-06-15

Under en lång tid har Ulricehamn utvecklat fritidsaktiviteter uppe vid Lassalyckan med

boulebanor, fotbollsplaner, ishallar m.m och nu tyckerjag det är dags att ta steget och skapa

en 18 +9 hålsbana för discgolfi skogen ut med elljusspåren.

Intresset för discgolf är stort och växande, discgolf är också en aktivitet alla kan syssla med,

gammal som ung.

Uppe vid elljusspåren är det en bra och fin miljö för att skapa en mycket fin discgolfbana av

hög klass och om den sköts och underhålls kan man även ha stora turneringar och tävlingar

på den.

Anledningen till varför jag säger 18+9 är för att man skulle kunna skapa en lite svårare bana

för tävlings sammanhang samt lite mer rutinerade spelare på 18 hål och en 9 hålsbana som

är nybörjarvänlig samt handikappanpassad så man kan ta sig runt den med rullstol.

Fyndisc.se är ett företag i Borås som sysslar med just discgolf och jag tror man med lätthet

skulle kunna be dem om hjälp med att designa och skapa en mycket fin bana till Ulricehamn

som är i klass med en av Borås finaste banor på Ymer där flera större turneringar har hållits.

Om vi dessutom tittar på grannkommunen Borås har de idag flera banor närliggande

centrum medans Ulricehamn inte har någon, vilket alltså visar på att intresset för discgolf är

stort och växande. Den närmaste banan från Ulricehamns centrum ligger i Grönahög. Det

visar också att Ulricehamn ligger efter och bör ta steget och haka på denna växande trend.

Hur som helst så anser jag med flera att Ulricehamn bör satsa pengar och skapa en

discgolfbana vid Lassalyckan i Ulricehamn. Framförallt då discgolf är en växande hobby och

då Ulricehamn har en bra och fin miljö för att skapa en bana av mycket hög kvalitet i.

/Markus Azelius

(/Wcuz/ws W" 
Markus Azelius

Villa Arla, Brunn 106

523 90 Ulricehamn
..:... .': l

-^ -L ':›,l
._.__»,..-:  .

Markus.Azelius@hotmail.com "

0735-300097

7

._,.,,,_,
I}Lfigilriapkzlf-1bBt(3Ci(i1.

/  4061 '
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Svar på medborgarförslag om att administrativ 
handläggningstid för hushåll med enskilt avlopp 
bekostas av kommunen 
Dnr 2020/574 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att enskilt avlopp är enligt miljöbalkens 
definition en miljöfarlig verksamhet. Kommunen får i dessa fall ta ut en avgift för 
tillsynsarbetet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Håkan Klasson att avgiften för all 
administrativ handläggningstid för alla hushåll i Ulricehamns kommun gällande enskilt 
avlopp ska bekostas av kommunen. Eftersom Ulricehamns kommun har satt i gång arbetet 
med besiktning av enskilda avlopp anser förslagsställaren att administrativa avgifter ska tas 
via den redan inbetalda fastighetsavgiften.  
 
Ett enskilt avlopp är enligt miljöbalkens definition en miljöfarlig verksamhet. En 
fastighetsägare som äger och bor på en fastighet med enskilt avlopp betraktas då som 
verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet. Syftet med miljöbalken är att underlätta en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
god och hälsosam miljö. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av 
verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas 
”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler, med innebörden att den som påverkar 
människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen. 
 
Fastighetsavgiften är inte kopplad till någon kommunal verksamhet utan utgör en del av 
kommunens intäkter precis som kommunalskatten och statliga bidrag. Det är ingenting som 
ingår i fastighetsavgiften och kommunen har inga förpliktelser kopplade till just 
fastighetsavgiften. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att administrativ handläggningstid för hushåll med enskilt avlopp 

bekostas av kommunen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att enskilt avlopp är enligt miljöbalkens 
definition en miljöfarlig verksamhet. Kommunen får i dessa fall ta ut en avgift för 
tillsynsarbetet. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-01-14 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
administrativ handläggningstid för hushåll med 
enskilt avlopp bekostas av kommunen 
Diarienummer 2020/574, löpnummer 88/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att enskilt avlopp är enligt miljöbalkens 
definition en miljöfarlig verksamhet. Kommunen får i dessa fall ta ut en avgift för 
tillsynsarbetet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Håkan Klasson att avgiften för all 
administrativ handläggningstid för alla hushåll i Ulricehamns kommun gällande enskilt 
avlopp ska bekostas av kommunen. Eftersom Ulricehamns kommun har satt i gång arbetet 
med besiktning av enskilda avlopp anser förslagsställaren att administrativa avgifter ska tas 
via den redan inbetalda fastighetsavgiften.  
 
Ett enskilt avlopp är enligt miljöbalkens definition en miljöfarlig verksamhet. En 
fastighetsägare som äger och bor på en fastighet med enskilt avlopp betraktas då som 
verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet. Syftet med miljöbalken är att underlätta en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
god och hälsosam miljö. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av 
verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas 
”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler, med innebörden att den som påverkar 
människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen. 
 
Fastighetsavgiften är inte kopplad till någon kommunal verksamhet utan utgör en del av 
kommunens intäkter precis som kommunalskatten och statliga bidrag. Det är ingenting som 
ingår i fastighetsavgiften och kommunen har inga förpliktelser kopplade till just 
fastighetsavgiften. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Håkan Klasson att avgiften för all 
administrativ handläggningstid för alla hushåll i Ulricehamns kommun gällande enskilt 
avlopp ska bekostas av kommunen. Eftersom Ulricehamns kommun har satt i gång arbetet 
med besiktning av enskilda avlopp anser förslagsställaren att administrativa avgifter ska tas 
via den redan inbetalda fastighetsavgiften.  
 
Ett enskilt avlopp är enligt miljöbalkens definition en miljöfarlig verksamhet. En 
fastighetsägare som äger och bor på en fastighet med enskilt avlopp betraktas då som 
verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet. Syftet med miljöbalken är att underlätta en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
god och hälsosam miljö. Detta syfte ska säkerställas genom tillsynen, som innebär att 
kommunen kontrollerar att reglerna om miljö och hälsa följs och genom rådgivning som 
skapar förutsättningar för att balkens syfte uppfylls.  
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I miljöbalken återfinns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. Det finns också 
regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera 
tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s 
regler, med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala 
myndighetens kostnader för tillsynen. Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om är vanligtvis uppbyggd av kostnader 
för kommunens myndighetsarbete. Andra kostnader kan tillkomma och nivån på 
kostnaderna varierar mellan olika kommuner. Fastighetsavgiften är inte kopplad till någon 
kommunal verksamhet utan utgör en del av kommunens intäkter precis som 
kommunalskatten och statliga bidrag. Det är ingenting som ingår i fastighetsavgiften och 
kommunen har inga förpliktelser kopplade till just fastighetsavgiften. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att administrativ handläggningstid för hushåll med enskilt avlopp 

bekostas av kommunen 
 
Beslutet lämnas till 
Håkan Klasson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Joanna Miklos-Svan 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef miljö 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Miljöenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.11.2020 10:51:53
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Vad får vi för våran fastighetsavgift undrar undertecknad?
2019 betalade jag 5640 kr i fastighetsavgift.
Avgiften 2011 var 3067 kr, vilket innebär att jag under 9 år har betalat ca 30000-
40000 kr i fastighetsavgift.
Fastighetsavgiften går samma väg som kommunalskatten, det vill säga rakt in i
kommunkassan.
Eftersom Ulricehamns kommun har satt i gång arbetet med besiktning av enskilda
avlopp anser jag att administrativa kostnader ska tas via den redan inbetalda
fastighetsavgiften.
Som fastighetsägare med enskilt avlopp, vilket har besiktigats av miljönämnden,
fick jag en delgivning där miljönämnden, enligt ett beslut i fullmäktige 2018-11-22
paragraf 203 har rätt att ta ut en avgift av 1900 kr. Tillsynsmyndigheten har enligt 27
kap. 1 § miljöbalken rätt att ta ut en avgift för den handläggningstid som lagts i
detta ärende.
Undertecknad yrkar att all administrativ handläggningstid för alla hushåll i
Ulricehamns kommun med enskilt avlopp ska bekostas av kommunen, inte ännu
en gång av fastighetsägarna.
Som sagt, vad får vi för vår fastighetsavgift?
mvh Håkan Klasson
Brunn 304

Förnamn: Håkan
Efternamn: Klasson
E-post: hcbrunn@gmail.com
Adress: Brunn 304
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Svar på medborgarförslag om att bygga en basketplan 
i tätorten 
Dnr 2020/418 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det finns flertalet 
basketplaner i Ulricehamns tätort. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gabriel Westberg att det byggs en 
riktig basketplan i Ulricehamns tätort. 
 
Under ärendets beredning har förvaltningen gått igenom de basketplaner som finns i 
centralorten och kontrollerat dess skick. Förvaltningens bedömning är att de fyra 
basketplaner som redovisats får anses vara centralt belägna och därmed tillgodose det behov 
som Gabriel beskriver. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-12-14 från servicechef 
2 Medborgarförslag om att bygga en basketplan i tätorten 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det finns flertalet 
basketplaner i Ulricehamns tätort. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-12-14 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
bygga en basketplan i tätorten 
Diarienummer 2020/418, löpnummer 3278/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det finns flertalet 
basketplaner i Ulricehamns tätort. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gabriel Westberg att det byggs en 
riktig basketplan i Ulricehamns tätort. 
 
Under ärendets beredning har förvaltningen gått igenom de basketplaner som finns i 
centralorten och kontrollerat dess skick. Förvaltningens bedömning är att de fyra 
basketplaner som redovisats får anses vara centralt belägna och därmed tillgodose det behov 
som Gabriel beskriver. 

 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gabriel Westberg att det byggs en 
riktig basketplan i Ulricehamns tätort. Gabriel är säker på att många skulle utnyttja en 
basketplan. 

 
Under ärendets beredning har förvaltningen gått igenom de basketplaner som finns i 
centralorten och kontrollerat dess skick. Vid Bogesundsskolan finns två basketplaner, en 
basketplan som är lite mer sliten samt en relativt ny multisportplan där man kan spela 
basket. Vid Ulrikaskolan finns det en basketplan som är relativt nygjord med nya stolpar och 
linjer. Man kan även spela basket på den multisportplan som är belägen vid Lassalyckan. 
 
Förvaltningens bedömning är att de fyra basketplaner som redovisas ovan får anses vara 
centralt belägna och därmed tillgodose det behov som Gabriel beskriver. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att bygga en basketplan i tätorten 
 
Beslutet lämnas till 
Gabriel Westberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 

Isabella Wikström Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
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 Sektor service 
 

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor Service 

 



Medborgarförslag  

 

Hej.  

Det finns några ungdomar i Ulricehamn som skulle vilja att det byggs en riktig basketplan i tätorten. 

Jag är säker på att många skulle nyttja den och att den skulle vara uppskattad av många i Ulricehamn.  

Härryda kommun har fina basketplaner i Mölnlycke. Där kan ni få ett tips om vad jag menar för 
basketplaner. 

Mvh 

Gabriel Westberg 

Hallevägen 13B 

52338 Ulricehamn 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-02-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-03-
04 
Dnr 2020/611 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1.Protokoll styrelsemöte Sjuhärads Samordningsförbund 2021-02-02 
2. Beslut tillsynsplan byggenheten  
     Styrdokument tillsynsplan 2021 byggenheten 
     Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2021-02-02 
3. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-01-29 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-02-15 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 20201-03-04 
2020/611, löpnummer 428/2021 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1.Protokoll styrelsemöte Sjuhärads Samordningsförbund 2021-02-02 
2. Beslut tillsynsplan byggenheten  
     Styrdokument tillsynsplan 2021 byggenheten 
     Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2021-02-02 
3. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-01-29 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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