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KALLELSE 
 

1 Fastställande av föredragningslistan 
  

2 Information om öppna jämförelser 2021 sektorn för socialtjänst per juni 
 Elin Hjalmarsson, 20 min 

3 Information om Härryda framtid 
 Hans Frimansson, 20 min 

4 Uppföljning av kunskaper, utveckling och lärande i grundskolan och gymnasiet 
 Paula Palmdal och Camilla Ahlin, 30 min 

5 Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021 
2021VFN367 
  

6 Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för socialtjänst 2021 
2021VFN368 
  

7 Yttrande till Socialdepartementet över förslag om God och nära vård – Rätt stöd till 
psykisk hälsa 
2021VFN227 
  

8 Redovisning av uppdrag om uppföljning och utvärdering av familjecentralerna 
2021VFN362 
  

9 Redovisning av uppdrag om arbetet med en giftfri kommun 
2020VFN436 
  

10 Redovisning av uppdrag om skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom 
skolverksamheterna 
2021VFN175 
  

11 Redovisning av uppdrag utreda hantering av utökning av skolkort i liknande kommuner 
samt yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag 
2021VFN316 
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12 Yttrande till Utbildningsdepartementet över förslag till en tioårig grundskola – 
införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan 
2021VFN306 
  

13 Välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar 
2021VFN265 
  
Information 
Majoritetens förslag kommer 21 september. Andra partier som vill lägga fram ett 
förslag ska skicka in det senast kl. 12:00 den 22 september. 
 

14 Ordförandeinitiativ – Uppdrag om att utreda hur Härryda kommun kan få fler utförare 
inom hemtjänst 
2021VFN401 
  

15 Ordförandeinitiativ - Uppdrag om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och 
priser 
2021VFN402 
  

16 Ändringar i välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan 
2021VFN364 
  

17 Ändringar i välfärdsnämndens delegationsordning 
2021VFN379 
  

18 Behandling av återremitterat ärende: Bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
2021VFN356 
  

19 Statistiska uppgifter 2021 
2021VFN168 
  

20 Delgivningar 2021 
 
2021VFN8 
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21 Inkomna skrivelser 2021 
2021VFN9 
  

22 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
2021VFN32 
  

23 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 
2021 
2021VFN2 
  

24 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
2021VFN54 
  

25 Framställan om ändrad utbetalning av barnbidrag enligt 16 kap. 18 § 
socialförsäkringsbalken 
  

26 Framställan om ändrad utbetalning av barnbidrag enligt 16 kap. 18 § 
socialförsäkringsbalken 
  

27 Framställan om ändrad utbetalning av barnbidrag enligt 16 kap. 18 § 
socialförsäkringsbalken 
  

28 Framställan om ändrad utbetalning av barnbidrag enligt 16 kap. 18 § 
socialförsäkringsbalken 
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Till välfärdsnämnden              

 

Välfärdsnämndens sammanträde 
2021-09-22 

 

Datum      Diarienummer 
2021-09-12      2021VFN401 

 

Ordförandeinitiativ – Uppdrag om att utreda hur Härryda 
kommun kan få fler utförare inom hemtjänst  

Ordförandens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur fler utförare ska 
kvalificera sig som godkända utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) inom 
hemtjänst i Härryda kommun. 
Uppdraget ska redovisas senast i mars 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har sedan ett antal år tillbaka infört lagen om valfrihet 
(LOV) inom hemtjänsten. Antalet utförare som registrerat sig, samt antalet 
hemtjänsttagare som har annan utförare än kommunen är få. Enligt SKR så 
har 160 kommuner i Sverige 2020 infört LOV, varav några få kommuner 
pausat eller avbrutit LOV pga få utförare. 
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssys
temochersattningsmodeller/socialomsorg/valfrihetssystemikommunerbesluts
laget2020.33705.html 
 
Härryda kommun ligger i en storstadsregion och borde ha goda 
förutsättningar för att erbjuda våra medborgare goda valfrihetsmöjligheter. 
Därför tycker vi i den politiska majoriteten att det behövs en grundlig 
utredning om förutsättningarna för, och hur vi skulle kunna få fler utförare 
inom valfrihetssystemet inom hemtjänst. Finns det t.ex. hinder i hur vi satt 
upp våra kriterier? Ett analysverktyg skulle kunna vara att genomföra en 
RFI (Request For Information), som är en metod att kunna lyssna till olika 
utförare inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
 
Uppdraget ska redovisas senast i mars 2022. 
 

Maria Kornevik Jakobsson (c) 
Välfärdsnämndens ordförande
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Ordförandeinitiativ - Uppdrag om översyn av 
belopp för kommunens utmärkelser och priser 

15 

2021VFN402 
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Till välfärdsnämnden              

 

Välfärdsnämndens sammanträde 
2021-09-22 

 

Datum      Diarienummer 
2021-09-12      2021VFN402 

 

Ordförandeinitiativ – Uppdrag om översyn av belopp för 
kommunens utmärkelser och priser 

Ordförandens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av 
respektive belopp för kommunens utmärkelser och priser. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har ett antal utmärkelser och priser som delas ut årligen; 
Bemötande och tillgänglighetspris 5 000 kr, Årets föreningsprofil 5 000 kr, 
Kulturpris 5 000 kr, Kulturstipendium 10 000 kr samt HBTQI-pris 5 000 kr. 
 
Det är ibland svårt att få in nomineringar vilket kan bero på att priserna inte 
är tillräckligt attraktiva och har tillräcklig status. Därför föreslår vi att 
förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av dessa för att se vilka 
möjligheter som finns för att priserna och utmärkelserna ska bli mer 
attraktiva och få högre status. 
 

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Välfärdsnämndens ordförande
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dokumenthanteringsplan 

16 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-20   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN364 004 

 

 

 

Ändringar i välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Dokumenthanteringsplan och därtill kopplade 
gallringsbeslut. 
 
Välfärdsnämnden upphäver Dokumenthanteringsplan fastställd av 
välfärdsnämnden den 4 mars 2020 § 69. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I juni 2021 beslutade ansvariga nämnder i Härryda, Mölndal och Partille att 
teckna avtal om samverkan inom familjerättsområdet. Start för den 
gemensamma familjerätten planeras till oktober 2021. Handlingar som 
hanteras i ärenden kommer att förvaras i Partille kommuns lokaler och med 
anledning av detta finns ett behov att revidera dokumenthanteringsplanen. 

Utöver justering med anledning av inrättande av gemensam familjerätt i 
Partille revideras även dokumenthanteringsplanen på punkt 7.1 med tillägg 
för politiska beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 augusti 2021 
 Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan 
 Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan, fastställd av 

välfärdsnämnden den 4 mars 2020 § 69 
 
Ärendet 
I juni 2021 beslutade ansvariga nämnder i Härryda, Mölndal och Partille att 
teckna avtal om samverkan inom familjerättsområdet. I oktober 2021 
planeras avtalssamverkan för de tre kommunernas familjerättsverksamheter 
och i och med detta kommer tjänstemannaorganisationen inom området 
finnas i Partille. Enheten kommer att arbeta med gemensamma rutiner för 
samtliga tre kommuner. De handlingar som hanteras inom enheten kommer 
att förvaras i Partille kommuns lokaler och med anledning av detta finns ett 
behov av att revidera dokumenthanteringsplanen. Ansvaret för 

Page 492 of 1089



  2(2) 

           
       

dokumenthantering och arkiv kvarligger dock hos respektive nämnd. 
Dokumenthanteringsplanen revideras på punkterna 8.3.1–8.3.4 och 8.3.7, se 
rödmarkerad text enligt förslag i bilaga 1.  

 

Arkivlokaler i Partille 
I närarkiv 1, beläget i social- och arbetsförvaltningens lokaler på Gamla 
Kronvägen 34 i Partille, förvaras aktuella familjerättsakter rörande vårdnad, 
boende, umgänge samt adoptioner. Personakterna förvaras i 
personnummerordning.  

Avslutade personakter för dessa ärenden förvaras i respektive kommun i 
väntan på gallring eller slutförvaring.  

 

Verksamhetssystem 
Handläggning av familjerättsärenden från Härryda, Mölndal och Partille 
kommer att ske i respektive kommuns verksamhetssystem. Samtliga 
kommuner använder verksamhetssystemet Treserva för hantering av 
personakter.  

 

Övrig revidering 
Utöver justering med anledning av inrättande av gemensam familjerätt i 
Partille revideras även dokumenthanteringsplanen på punkt 7.1 med tillägg 
för politiska beslut, se rödmarkerad text enligt förslag i bilaga 1.  

 

 
Lena Lager Pernilla Wallén 
Sektorschef Administrativ chef 
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HÄRRYDA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdag: 2021-09-22 

Myndighet/arkivbildare: Välfärdsnämnden 

Antagandedatum: 2021-09-22, Vfn §/2021 

  

Beskrivning 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden 
är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. I denna dokumenthanteringsplan redovisas de handlingar som hanteras inom Välfärdsnämndens 
samtliga verksamhetsområden. 

Vid osäkerhet kring hur en handling ska hanteras eller om den inte är beskriven i dokumenthanteringsplanen kontaktas respektive sektors registrator. 

Rubrikförklaringar 

Handlingstyp: Vilken sorts handling en specifik hantering rör, t ex avtal. 

Sortering: Vilken ordning handlingarna står i, t ex personnummer eller kronologisk. 

Förvaring: Förvaringsplats under pågående arbete, kan vara digitalt och/eller fysiskt. 

Bevaras/Gallras: Om handlingen ska bevaras eller om den ska gallras (slängas/förstöras) och i så fall när den ska gallras. Handlingar som ska bevaras 
överlämnas till kommunarkivet av arkivredogörare på respektive enhet. Lista på arkivredogörare finns hos sektorns registrator och på kommunarkivet. 

Överföring till kommunarkiv: Om handlingen ska lämnas in till kommunarkivet står det t ex ”2 år”, vilket betyder två hela år utöver det år handlingen 
upprättats/inkommit. En bevarandehandling som upprättas/inkommer 2018 ska alltså överföras till kommunarkivet år 2021. Om förvaringen sker digitalt ska 
bevarandehandlingen tas ut på papper för leverans till kommunarkivet. Om handlingen inte ska överföras till kommunarkivet står det ett streck (-). 

Anmärkning: Om det finns någon ytterligare information som är viktig vid hanteringen av en viss handling står det här. 

OBS. Tomma rutor i tabellen kan fyllas i på respektive enhet eftersom hanteringen i vissa fall kan variera. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  1

 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7. Välfärdsnämnden 

Här redovisas handlingar i processer som är gemensamma för sektorn för socialtjänst (SOC) och sektorn för utbildning och kultur (UTK). Se även avsnitt för 
processer som är gemensamma inom respektive sektor: 
SOC: 8.1. Sektorsgemensam verksamhet 
UTK: 9.1. Sektorsgemensam verksamhet  

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsen, framför allt: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmiljö 

Tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Personaladministration 

Tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde med undantag för anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation, som görs enligt 
skollagen. För övrig personaladministration inom SOC och UTK se: 
 6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Tillbaka till innehållsförteckning  2

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7.1. Fatta politiska beslut 

Kallelser Årsvis/ 
Datumordning 

O:katalog Gallras efter 2 år  Kallelser för Välfärdsnämnden och 
Myndighetsutskottet  
 
 

Protokoll med bilagor Årsvis/ 
Datumordning 

 

Närarkiv/ 
Sekreterarnas rum 

Bevaras  Protokoll för Välfärdsnämnden och 
Myndighetsutskottet 

Voteringslista  Se anm.  Bevaras 
 

 Bevaras i protokoll. 

Justeringsanslag  Se anm. Bevaras  Publiceras på digital anslagstavla, 
bevaras i protokoll.  
 

Rapporter ur närvaro och 
voteringssystemet 

 O:katalog Gallras vid 
inaktualitet 
 

  
 

Bokningsbekräftelser av 
sammanträdeslokal 

 O:katalog 

 

Gallras vid 
inaktualitet 
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Tillbaka till innehållsförteckning  3

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7.2. Allmän administration välfärdsnämnden 

Avtal/Kontrakt 

 

    Se även specificerade avtalskategorier 
under respektive sektor och verksamhet. 

- gällande 
kärnverksamhet och 
verksamhetskritiska 
varor och tjänster 

Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator för diarieföring. 

För avtal som föregåtts av upphandling, 
se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för upphandling. 

- Övriga avtal/kontrakt 
av rutinmässig 
karaktär 

Kronologisk På respektive enhet Gallras 2 år efter 
avtalstidens 
utgång 

-  

Delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden 

SOC: Efter 
delegationsordning
en 

SOC: Adm närarkiv 
 

Bevaras 2 år  

 UTK: 
Diarienummer 

UTK: Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Delegationsbeslut till 
myndighetsutskottet 

Kronologiskt, pärm Nämndsekreterare Bevaras 2 år Skrivs ut från verksamhetssystem. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  4

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Verkställighetsbeslut   Gallras efter 5 år   

Delgivningar till 
välfärdsnämnden 

SOC: Kronologiskt SOC: Adm närarkiv 

 

Gallras efter 2 år  SOC: T ex domar från förvaltningsrätt 
och kammarrätt. 

 

 UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: För hantering av specifika 
handlingar som delges nämnd, se 
respektive handlingstyp (t ex anmälan till 
huvudman om kränkande behandling). 

Lokala delegationsordningar   Hålls uppdaterade - T ex inom en enhet.  

Deltagarlista -  Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex deltagarlistor för utbildningar och 
utflykter. 

Domar SOC: 
Diarienummer/ 
personnummer 

SOC: Platina 

 

Gallras efter 5 år/ 
Bevaras, se anm. 

Se anm. T ex domar gällande begäran av allmänna 
handlingar, ansökan om vite för 
kommunen. Domar i individärenden 
läggs i personakt, se: 8. Sektor för 
socialtjänst 

 UTK: 
Diarienummer 

UTK: Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Diarieförs under respektive ärende. 
Domar av vikt för verksamheten delges 
berörd nämnd. 

Handlingar      
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Tillbaka till innehållsförteckning  5

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- diarieförda handlingar Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Diarieförs i Platina 

- registrerade 
handlingar 

Handlingsnummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gallras efter 2 år - Registreras i Platina 

- av ringa och tillfällig 
betydelse 

  Se anm.  Se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för handlingar 
av tillfällig och ringa betydelse. 

Inventarieförteckning/ 
inventarielista 

  Hålls uppdaterad - T ex över instrument, datorer och övrig 
elektronik. 

Nyckelkvittens   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Kvittensen är inaktuell när nyckeln har 
återlämnats. 

För hantering av nyckelkvittens 
gymnasieskola se: 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.6.2. Elev- och skoladministration 
gymnasieskola 

För hantering av nyckelkvittens 
Föreningsservice se: 
9.8.4. Fritid 

Polisanmälan   Gallras vid 
inaktualitet 

- Respektive enhet upprättar egen rutin. 
Vid behov av uppgifter från specifik 
anmälan eller statistik kan polisen 
kontaktas. 

Projekt/ EU-projekt - - Se anm.  Se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för projekt/EU-
projekt. 

Statistik till andra 
myndigheter 

-  SOC: Gallras 
efter 2 år 

UTK: Gallras vid 
inaktualitet 

- Beställda återkommande från SCB, 
Skolverket, Socialstyrelsen m.fl. 

Riktlinjer, policies, planer, 
reglementen, anvisningar 

Diarienummer Platina Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Politiskt antagna riktlinjer och övriga 
styrdokument diarieförs och bevaras. För 
ej politiskt antagna styrdokument gäller 
att om handlingen är av vikt och är 
antagen av någon av kommunens 
ledningsgrupper, AC-grupp skall den 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

diarieföras och bevaras. Övriga riktlinjer 
o. dyl. gallras vid inaktualitet. 

7.2.1. Protokoll och anteckningar 

För protokoll som rör personal, arbetsmiljö och facklig samverkan se: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmöten   Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Kategorimöten Kronologisk  Gallras efter 2 år - T ex rektorsmöten. 

Konferenser Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

- Konferenser i fortbildnings- och 
planeringssyfte. 

Ledningsgrupp verksamhet Kronologisk  Bevaras 5 år  

Kallelser - Handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Projekt/EU-projekt - - Se anm. - Se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för projekt/EU-
projekt. 

7.2.2. Enkäter 

Enkät, egenproducerad     T ex brukarenkäter. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  8

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- underlag   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Ifyllda formulär. Gallras efter 
resultatsammanställning. 

- sammanställning  Digitalt 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm.  Sammanställning och ett tomt 
frågeformulär.  

 

- av tillfällig betydelse, 
resultat 

  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Enkätsvar (till t ex statliga 
myndigheter) 

     

- av betydelse Diarienummer Platina/ 

 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Eventuella pappersoriginal gallras när 
inskanning till diariet har skett och 
kvalitetssäkrats. 

- av tillfällig betydelse  SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7.3. Dataskyddsadministration 

Samtycke för publicering av 
personuppgifter 

 På respektive enhet 

Gymnasieskola: E-
tjänst 

Gallras när 
personuppgiften 
inte längre 
publiceras 

- T ex fotografier på webbsida. Gallras när 
personuppgiften inte längre publiceras, 
bild publiceras i enlighet med samtycket. 

Registerförteckning över 
personuppgiftsbehandlingar 

- DraftIt Hålls uppdaterad -  

Personuppgiftsincident 

- intern rapport 
- rapport till 

Datainspektionen 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Intern incidentrapportering görs i 
kommunens e-tjänst. Incidentrapport till 
Datainspektionen görs på 
Datainspektionens hemsida. Se även 
kommunens rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter. 

Risk- och sårbarhetsanalys  Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7.4. Inkommande och utgående korrespondens  

Gäller korrespondens både på papper och digitalt. 

Korrespondens av betydelse Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorns registrator för 
diarieföring. 

Korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse eller av 
rutinmässig karaktär 

Kronologisk E-postsystem/ hos 
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

- Se även kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för handlingar 
av tillfällig och ringa karaktär. 

Korrespondens som 
innehåller sekretessreglerade 
uppgifter 

  Se anm. Se anm. Oavsett om handlingen ska bevaras eller 
gallras måste den registreras. 

Funktionsbrevlåda för 
inkommande mejlreklam 

- - Gallras en gång i 
halvåret 

- Hanteras centralt på sektorn. 

7.5. Kommunikation och informationsarbete 

Här redovisas handlingar rörande kommunikations- och informationsarbetet inom sektorn för socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur. För handlingar 
som hanteras av kommunens kommunikationsenhet se 1. Dokumenthanteringsplan för utvecklingsfunktionen. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Informationsmaterial, 
egenproducerat 

Kronologisk  Bevaras 2 år Ett arkivexemplar bevaras. 

Kommunikation/information 
genom sociala media 

- - Se anm. Se anm. Information genom sociala media är 
oftast av tillfällig och ringa karaktär, den 
hålls därmed uppdaterad och gallras vid 
inaktualitet. I de fall information av 
betydelse inkommer genom social media 
skrivs den ut, diarieförs och bevaras, se 
handlingstyp korrespondens av betydelse 

Monitorinformation på 
kulturhusen 

- - Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Pressklipp Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Större nyheter som illustrerar 
verksamheten kan bevaras och skickas till 
kommunarkivet efter 2 år: datum för 
nyheten och publikationens namn ska i så 
fall finnas med. 

Digitala bilder   En gång per år, se 
anm. 

Se anm. Bevaras i ett litet urval som belyser, 
illustrerar och ger information om 
verksamheten. Skall förses med 
information om fotograf, datum, plats och 
motiv då detta är möjligt. Övriga 
fotografier gallras vid inaktualitet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För fotografier i skolkataloger se 
handlingstyp Skolkatalog under: 
9.1. Sektorsgemensam verksamhet 
(UTK) 

För fotografier inom vuxenutbildning se 
handlingstyp fotografier under: 
9.7. Vuxenutbildning 

7.6. Post- och dokumenthantering 

Bevis över avlämnade 
arkivhandlingar 

Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Manuella diarier  Hos postansvarig/ 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Diarier som används t ex under semester. 
Det manuella diariet är inaktuellt när 
registreringarna överförts till digitalt 
diarium.  

Om registreringarna inte överförs till 
digitalt diarium så gallras det manuella 
diariet efter 2 år. 

Medgivande för postöppning Alfabetisk SOC: 
Administrationens 
arkiv  

Gallras vid 
avslutad 
anställning 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

UTK: Hos 
postansvarig på 
respektive enhet/ 
registrator 

Mottagningsbevis Kronologisk Hos postansvarig/ 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

7.6.1. Begäran om allmän handling  

Begäran Kronologisk E-postsystem/ hos 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Diarieförs vid nekande om överklagande 
inkommer. 

Svar inklusive bedömning/ 
maskeringar 

Kronologisk E-postsystem/ hos 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

-  

Beslut om att inte lämna ut 
allmän handling/delar av 
allmän handling 

Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Beslutet förses med besvärshänvisning. 
Utgör underlag för delegationsbeslut till 
ansvarig nämnd. 

Överklagande Diarienummer Platina/ Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

7.7. Statsbidrag 

T ex statlig ersättning för utbildningskostnader för asylsökande (SEA), sociala investeringsmedel och bidrag från Skolverket. Skickas till sektorns registrator för 
diarieföring i Platina. Eventuella originalhandlingar på papper förvaras på sektorskontorets närarkiv (UTK) eller administrationens närarkiv (SOC) fram till 
arkivering. Digitala handlingar lagras i Platina inför framtida e-arkivering. 

Ansökan Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Rekvisition Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Kompletteringsbegäran och 
komplettering 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Redovisning/rapport Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Beslut om 
ansökan/rekvisition/ 
redovisning/ återbetalning 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Blankett för tilldelning 
och/eller upphörande av 
statsbidrag för 
lärarlönelyftssatsning 

- Platina Se anm. Se anm. Original skickas till löneavdelningen. 
Kopia förvaras hos handläggare på 
UTK:s sektorskontor fram till nästa 
ansökan och gallras därefter. 

8. Sektor för socialtjänst 

Här redovisas de handlingstyper som hanteras inom sektor för socialtjänst. 

För beskrivning av sektorns hantering av dokument och handlingar, se bilaga – Dokumenthantering inom Sektorn för socialtjänst 

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsen, framför allt: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

8.1 Allmän administration 

Förteckning över 
personuppgiftshandling, 
ekonomisk ersättning   

 Närarkiv 4 Hålls uppdaterad  Härryda framtid 

Uppgifter som lämnats till 
statlig myndighet  

Årsvis Närarkiv 4 Gallras efter 2 år    

Nyckeltalssammanställning   Controller  Gallras efter 5 år   Ingår i verksamhetsberättelsen  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Årsstatistik över antal 
brukare i olika 
verksamhetsformer  

 Qlikview Bevaras    

Internkontroll, rapportering   Närarkiv 4 Bevaras  2 år Centralarkivet. Diarieförs. Arkiveras efter 
det delgivits ansvarig nämnd.   

Internkontroll, underlag   Enhetschef  Gallras efter 2 år    

Tillsynsrapporter över enskilt 
bedrivna verksamheter  

 Närarkiv 4 Bevaras    

Dokumentation av kurser och 
utbildningar hållna i egen regi  

 Närarkiv 4 Bevaras    

Meddelande om placering 
inom kommunen av barn från 
annan kommun  

Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 När placeringen upphör eller 5 år efter 
sista anteckningen.  

Anmälningar som inte tillhör 
ärende och inte ger upphov 
till ärende som t ex 
orosanmälningar från 
förskola/skola 

 

 Mottagningsenheten  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Registreras enligt gällande rutin. Kap 14 
§ 1 SOL 

*Får inte gallras förrän barnet fyllt 18 år. 
Avtal för barn födda dag 5, 15 och 25 
bevaras. Övriga avtal gallras senast 5 år 
efter att barnet fyllt 18 år. 

Page 522 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  17

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Personakten förvaras i Närarkiv 1 men 
bör till Centralarkiv för ”förvaring” till 
dess stipulerad tid barnet 18 år+5 år 

Rapporter och meddelande, 
som inte tillhör ärende och 
inte ger upphov till ärende  

 Enhetschef/ Närarkiv 
1 

Gallras efter 2 år   Registreras enligt gällande rutin. 
Exempel polisrapporter och ”LOB-ar” 

Underrättelse från 
Skatteverket om nyfött barn  

  Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Som inte tillhör faderskap- eller 
föräldraskapsärende. 

Dödsboanmälan, samtliga 
handlingar i ärendet  

 Närarkiv 1 Gallras efter 5 år   Pärm hos handläggare i två år innan 
överlämnande till Närarkiv 1 

Meddelande  
 Avstängning av el  
 Bostadsuppsägning  

Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras efter 2 år   Närarkiv 4 

Aktualisering/ registrering i Treserva 
enligt gällande rutin.  

Register på tillskrivna  Treserva Gallras efter 2 år    

8.1.1. Bosamordning 

Hyreskontrakt i 1:a hand och 
besiktningsprotokoll 

I objektsordning Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter att kontraktet upphört 
gälla 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hyreskontrakt i 2:a hand  Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 
se anm.* 

 Kontrakt mellan socialtjänsten och 
klienten/brukaren, kommunala kontrakt. 
Kopia i personakt, original i Närarkiv 4. 

*Gallras 2 år efter avtalet upphört 

Meddelande från hyresvärd, 
kopia 

 Närarkiv 4 Gallras vid 
inaktualitet 

 Korrespondens fogas till personakt. Om 
personakt inte finns sätts handlingen in i 
pärm och registreras på försättsblad i 
pärm 

Nyckelkvittens  Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnandet 

8.1.2. Yttranden 

Yttranden till IVO angående 
inte verkställda beslut 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 

Yttranden i ärenden som inte 
fogas till personakt 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 

Överklaganden och yttranden 
till förvaltningsrätt som inte 
fogas till personakt 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Yttranden i körkortsärenden   Treserva   Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

Se anm. Yttranden gällande personer födda dag 5, 
15 och 25 bevaras och överförs till 
kommunarkivet efter 5 år. Övriga 
yttranden gallras. 

8.1.3. Avvikelserapportering 

Avvikelserapport SOL och 
HSL 

 Treserva  Gallras efter 5 år   

Avvikelserapporter SOL 
HSL, externa och 
övergripande 

Kronologiskt Pärm, Närarkiv 4  Gallras efter 10 år  Som ej tillhör en enskild brukares akt. 
Inkluderar externa avvikelser 

Anmälan till statlig 
myndighet enligt Lex Sarah 
och Lex Maria 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Utredningar enligt Lex Sarah 
och Lex Maria 

Personnummer/Dia
rienummer 

Treserva/Platina Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras och ingår i diarieförda ärenden 
om de anmäls till IVO. Övriga läggs i 
personakt och gallras efter 5 år 

Patientförsäkring, beslut som 
rör egna vårdgivaren 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs. 
Egna journalkopior gallras vid 
inaktualitet 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.1.4. Protokoll 

För protokoll som rör personal, arbetsmiljö och facklig samverkan se: 

X. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmöten   Gallras vid 
inaktualitet 

  

Kategorimöten Kronologisk  Gallras efter 2 år  T ex rektorsmöten. 

Konferenser Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

 Konferenser i fortbildnings- och 
planeringssyfte. 

Ledningsgrupp verksamhet Kronologisk  Bevaras 5 år  

Finansiell samverkansgrupp    Verksamhetschef Bevaras 5 år  Kopia 

Folkhälso-/ 
brottsförebyggande rådet 

Kronologiskt Handläggare Gallras efter 2 år  Kopia 

Områdesgrupp: förebyggande 
samverkan för ungdomar 
(UTK, SOC, kyrka, föräldrar 
m fl.) 

Kronologiskt Enhetschef Bevaras 5 år  

 

Minnesanteckningar 

Referensgrupp för barn som 
far illa (polis, sjukvård, BUP, 
domstol, SOC) 

Kronologiskt  Enhetschef Bevaras 5 år  

 

 

Page 526 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  21

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.2 Biståndshandläggning 

Här beskrivs hur biståndshandläggarna inom sektorn för socialtjänst hanterar ansökningar, utreder behov och fattar beslut om insatser. 

Personakten utgör grunden för dokumentation i ett enskilt ärende. Dokumentationen ska utvisa initiering, utredning, beslut, insatser samt uppföljning rörande 
den enskilde. Till personakterna förs åtskilliga handlingar som är av tillfällig betydelse under pågående handläggning eller åtgärd, och som kan gallras utan 
förlust av viktig information i ärendet. Handlingar som förvaras i personakten behöver inte diarieföras. Inkommer eller upprättas handlingar som omfattas av 
sekretess men inte rör en enskild brukare utan helt eller delvis handlar om verksamheten ska handlingen istället diarieföras. Är man osäker på om en handling 
skall diarieföras eller tillföras personakten, är det lämpligast att diarieföra originalet och tillföra en kopia till akten.  

Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en personakt regleras av föreskrifterna i 12 kap. 1-2 §§ SoL samt 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen, i 21c och 
21 d §§ LSS samt i 12 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personakter enligt LSS och SoL ska gallras 5 år efter senaste anteckning 
med undantag för personer födda dag 5, 15 och 25 vilka sparas för forskning. Eftersom dessa handlingar undantas från gallring endast för forskningens behov, 
inte för verksamhetens/myndighetens, får de inte vara tillgängliga utan ska därför överlämnas till arkivmyndigheten vid den tidpunkt då de annars skulle ha 
gallrats.  

På grund av lagändring ska samtliga LSS akter som avslutats före 2005 bevaras. 

Av rättssäkerhetsskäl och för att vissa personer ska kunna ta reda på sin bakgrund ska anteckningar och andra uppgifter som kommit in eller upprättats i samband 
med en insats i form av boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet undantas från 
gallring.  

En personakt består av en digital akt i Treserva och en pappersakt.  

Externa utförare 

Externa utförare överlämnar personakter till beställaren, d.v.s. vård- och omsorgsnämnden, efter 2 år räknat från datum för den externa utförarens sista 
anteckning i akten. Om extern utförares verksamhet på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden avslutas ska personakter arkiveras hos beställaren. Gallring samt 
överlämnande av akter 5, 15, 25 till stadsarkivet görs löpande av beställaren efter 5 år 

Page 527 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  22

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.2.1. Hantera ansökningar och utreda behov  

Ansök om bistånd  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Svarsblankett, val av utförare 
av hemtjänsten  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Anteckningar i digital journal  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Inkomna och utgående 
handlingar av betydelse i 
ärendet. Till exempel 
överklagande och domar i 
domstol 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Inkomna och utgående 
handlingar av tillfällig 
betydelse 

 Treserva/Personakt Gallras vid 
inaktualitet  

  

Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet   

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Upprättade handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 

 Treserva/Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Registerkontroller som utgör 
underlag för beslut  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Fullmakter  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ ombud  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Kopior av hyreskontrakt   Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.2.2. Hantera avgifter 

Underlag för fastställande av 
avgift  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Inkomstförsäkran original, 
redovisning inkomstuppgift 

 Treserva/Personakt Gallras efter 1 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Avgiftsbeslut  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare 

Dagjournal som underlag för 
avgift, original 

Personnummer Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Samordnare i respektive verksamhet 

Dagjournal, kopia Personnummer Papper Gallras efter 1 år  Avgiftshandläggare 

Debiteringsjournal  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare. Fil till 
ekonomifunktionen 

Avgiftsbeslut   Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare 

Underlag för fastställande av 
beslut gällande jämkning i 
vissa fall av dubbla hyror 
eller matkostnad 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Tillförs akten i läsbart skick. 
Pappershandlingarna gallras efter 5 år 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Matkostnader, hyror, läger, 
resor, underhållsstöd är Excel 
fil/ underlag, skickas till 
ekonomifunktionen för 
debitering 

 Treserva/Personakt Gallras efter 2 år  Assistent och enhetschef för daglig 
verksamhet. Debiteringsunderlag sparas 
hos Funktionsstöd. Debiteringsunderlag 
för mat i den dagligaverksamheten sparas 
av enhetschef i dagligverksamhet   

Beräkningsunderlag för 
underhållsstöd i 
Funktionsstöd 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Underlag för utbetalning av 
anhörigbidrag 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare 

Beräkningsunderlag till 
ekonomifunktionen för 
debitering 

  Gallras vid 
inaktualitet 

  

Restlista på obetalda avgifter  Papper Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.2.3 Fakturahantering 

Pappersfakturor från 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
(betaldagar) 

Kronologiskt Avgiftshandläggare Gallras efter 7 år  Bestridning av fakturor enligt lag om 
kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård (1990:1404).  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Fakturor från externa utförare 
enligt Lagen om valfrihet 

Kronologiskt Avgiftshandläggare 
Fakturaportal 

Gallras efter 7 år   

8.3 Barn och unga 

Beskrivning 

Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar regleras av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och föräldrabalken. 
Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Vissa insatser kan ges utan samtycke från den enskilde, med stöd 
av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den som behöver hjälp eller misstänker att någon far illa kan ringa kommunens socialtjänst. 
Dagtid kontaktar man Sektorn för socialtjänsts mottagningsgrupp via kommunens växel. Kvällstid och helger kontaktar man social-jouren. Vid ansökan eller 
anmälan inleds en förhandsbedömning som avslutas med ett beslut om en utredning ska inledas. Om en utredning inleds lämnas ärendet över till handläggare på 
berörd enhet som utreder behov av och rätt till insatser. Utredningen ligger till grund för beslut om rätt till insats som fattas av nämnden eller av tjänsteman 
enligt nämndens delegeringsordning. Efter beslut utformar handläggare uppdraget till utföraren. Utföraren, intern eller extern, planerar och genomför därefter 
beskrivet uppdrag. Ansvarig handläggare följer upp ärendet så att den enskilde får den beviljade insatsen utförd enligt beslut och att uppdraget följer den 
planering och de fastställda mål som har gjorts tillsammans med den enskilde. Förändrade omständigheter och händelser av betydelse kan ge upphov till en ny 
aktualisering som startar ny process Rättslig grund: Socialtjänstlagen (2001:453), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), Föräldrabalk 
(1949:381). Handläggaren registrerar själv upprättade och utgående handlingar i Treserva. Akter tillhörande personer födda 5, 15 och 25 i varje månad samt 
handlingar som rör placeringar av barn undantas från gallring. Handläggaren ansvarar för att avsluta ärenden. Handlingar som kommit in eller upprättats i 
samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av 
föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet ska bevaras. 

I juni 2021 beslutade ansvariga nämnder i Härryda, Mölndal och Partille om att teckna avtal om samverkan inom familjerättsområdet. I oktober 2021 planeras 
avtalssamverkan för de tre kommunernas familjerättsverksamheter och i och med detta kommer tjänstemannaorganisationen inom området finnas i Partille. 
Pågående familjerättsakter rörande vårdnad, boende, umgänge samt adoptioner, i de fall ärendet handläggs i Partille, förvaras i närarkiv 1 hos social- och 
arbetsförvaltningen i Partille kommun. Arkivansvar kvarligger hos respektive nämnd och avslutade akter förvaras hos respektive kommun i väntan på gallring 
eller slutarkivering enligt dokumenthanteringsplan. Handläggning av familjerättsärenden från Härryda, Mölndal och Partille kommer att ske i respektive 
kommuns verksamhetssystem. Samtliga kommuner använder verksamhetssystemet Treserva för hantering av personakter. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.3.1. Allmän administration 

I de fall nedanstående handlingar hanteras i Partille förvaras de i närarkiv 1 hos social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun.  
 

Upprättade handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

 Treserva 

Avtal institutioner (HVB), 
enskilda 

Alfabetisk  Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter avtalet upphört 

Registerkontroller av tillfällig 
betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet  

 Papper 

 8.3.2. Adoption 

Pågående familjerättsakter, i de fall ärendet handläggs i Partille, förvaras i närarkiv 1 hos social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun. Avslutade 
personakter för dessa ärenden förvaras sedan hos socialtjänsten i Härryda kommun i väntan på gallring eller slutförvaring. 
 

Ansökan om adoption och 
medgivande av adoption 

 Personakt Bevaras, se anm. 5 år Om ingen adoption sker bevaras endast 5, 
15 och 25, övriga gallras 

-Samtycke med bilagor 
-Utredningar, adoption 
-Utdrag ur social-
/polisregister 
-Referenser 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Yttranden, MIA 
(Myndigheten för 
internationella adoptioner) 
-Yttranden, Sociala 
myndighetsnämnden 
-Beslut, domar 
-Handlingar om överklagande 
-Uppföljningsrapporter 
-Korrespondens av betydelse 
-Handlingar om barnets 
ursprung 

-Medgivande till 
socialnämnden att hämta 
uppgifter ur andra register 
-Kallelse till rättegång, möten 
-Inkomna och upprättade 
handlingar av 
rutinmässig/tillfällig 
betydelse 
-Meddelande om att 
adoptionen inte fullföljs. 

 Närarkiv 1 Bevaras se anm. 

 

5 år Om ingen adoption sker bevaras endast 5, 
15 och 25, övriga gallras 

8.3.3. Faderskap och föräldraskap 

Pågående familjerättsakter, i de fall ärendet handläggs i Partille, förvaras i närarkiv 1 hos social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun. Avslutade 
personakter för dessa ärenden förvaras sedan hos socialtjänsten i Härryda kommun i väntan på gallring eller slutförvaring. 
 

-Underrättelse om nyfött eller 
inflyttat barn 
-Protokoll 

 Närarkiv 
1Treserva/papper 
Dokumentation och 

Bevaras S-protokoll 
levereras till 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Faderskapsbekräftelse 
-Identitetsstyrkande 
handlingar 
-Rättsgenetiska-/kemiska 
intyg 
-Nedläggning av 
faderskapsutredning 
-Domar 
-Korrespondens av betydelse 
-Anmälan om gemensam 
vårdnad 
-Inkomna/upprättade 
handlingar av betydelse i 
ärendet 

handläggning sker i 
verksamhetssystem 
och i personakt. 
Avslutade akter i 
Närarkiv 1 

 

Centralarkivet 
årligen 

MF-protokol 
levereras till 
Centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende. 

-Kallelse till rättegång och 
möten.  
-Inkomna och upprättade 
handlingar av 
rutinmässig/tillfällig 
betydelse. 

 Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.3.4 Vårdnad, boende och umgänge 

Pågående familjerättsakter, i de fall ärendet handläggs i Partille, förvaras i närarkiv 1 hos social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun. Avslutade 
personakter för dessa ärenden förvaras sedan hos socialtjänsten i Härryda kommun i väntan på gallring eller slutförvaring. 
 

-Utdrag ur 
social/polisregistret 
-Utredning i namnärende till 
tingsrätt 

 Närarkiv 1 Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år FB 6:19 och 6:20 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Avtal som inte blivit 
godkända 
-Motivering och beslut till att 
nämnd inte godkänt avtal 
-Avtal om boende, vårdnad, 
umgänge godkända av 
nämnd, se anm.**  
-Domar 
-Uppdrag att utse 
umgängesstödjare 
-Rapporter från 
umgängesstödjare 

 

**Får inte gallras förrän barnet fyllt 
18 år. Avtal för barn födda dag 5, 15 och 
25 bevaras. Övriga avtal gallras senast 5 
år efter att barnet fyllt 18 år.  

Personakten förvaras i Närarkiv 1 men 
bör till Centralarkiv för ”förvaring” till 
dess stipulerad tid barnet 18 år+5 år 

Häri ingår även personbevis, utdrag ur 
socialregister och överenskommelse om 
umgängesresor. 

Kallelse till rättegång och 
möten.  
-Inkomna och upprättade 
handlingar av 
rutinmässig/tillfällig karaktär 

 
 Gallras vid 

inaktualitet 
  

8.3.5. Familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj 

-Ansökan om att bli 
familjehem, kontaktperson/-
familj 
-Utredning av familjehem, 
kontaktperson/-familj 
-Avtal med familjehem, 
kontaktperson/-familj 

 
Handläggare 

Närarkiv 1 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansvarsförbindelser för 
kostnader ang. familjehem, 
kontaktfamilj och 
kontaktperson 
 

Förteckning över familjehem   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 När ny förteckning upprättas. 

Förteckning över 
kontaktpersoner 

  Gallras vid 
inaktualitet 

 Resursregister 

Förteckning över barn som 
vistas i familjehem eller annat 
enskilt hem 

Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 

 

När ny förteckning upprättas. 

8.3.6. Placeringsärende, barn 

-Anmälningar 
-Ärendeblad, journalblad 
-Utredningar 

 Närarkiv 1 Bevaras 5 år  

-Vårdplaner 
-Avtal med föräldrar 
-Beslut och beslutsunderlag 
-Underställning, Länsrätt(LR) 
-Ansökan om vård, LR 
-Anmälningar om behov av 
vård 

 
 Bevaras 5 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Eftergift av avgift 
-Utredning om familjehem 
för den placerade 

8.3.7. Personakt 

Pågående familjerättsakter, i de fall ärendet handläggs i Partille, förvaras i närarkiv 1 hos social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun. Avslutade 
personakter för dessa ärenden förvaras sedan hos socialtjänsten i Härryda kommun i väntan på gallring eller slutförvaring. 
 

Journalblad/ärendeblad  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Kallelse till möte med 
handläggare o dyl. 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet  

 Treserva/papper 

Polisrapport om brott eller 
misstanke om brott 

 Personakt Gallras efter 2 år  Treserva/papper 

Protokoll och 
minnesanteckningar från 
samverkansgrupper 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Registerkontroller av tillfällig 
betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet  

 Papper 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Registerkontroll som utgör 
underlag för beslut 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Tillförs akten läsbart och arkivbeständigt 

Remisser till t.ex. 
arbetsförmedling, 
bostadsförmedling, läkare, 
beroendevård  

 Personakt Vid inaktualitet 

 

 Treserva/papper 

Rättshjälpshandlingar  Personakt  
 
Gallras vid 
inaktualitet/ 

5 år Papper 

Skriftliga samtycken  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Skriftlig information till och 
från andra enheter inom 
socialtjänsten och andra 
myndigheter 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Upprättade handlingar av 
ringa betydelse i ärende 

 Personakt Vid inaktualitet   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Upprättade handlingar av 
betydelse i ärende 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Överklagan med bilagor  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

8.3.8. Personakt enskild verksamhet 

Akter gällande barn placerade 
enligt SoL eller LSS 

 Närarkiv 1 SoL 

Närarkiv 3 LSS 

Bevaras 5 år Akt i enskild verksamhet som avser barn 
upp till 18 år överlämnas till sektorn för 
socialtjänst för bevarande senast två år 
efter den enskilda verksamhetens sista 
notering 

Övriga personakter  Närarkiv 1 Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Akter för personer födda dag 5, 15 och 25 
överlämnas till sektorn för socialtjänst 
senast två år efter den enskilda 
verksamhetens sista notering 

8.3.9. Medling 

Anteckningar i ärendet  Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet 

 Treserva/papper 

Ärende aktualiseras i Treserva 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Statistik   Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

Årsberättelse/verksamhet 
 

 Närarkiv 4 Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

8.4 Funktionsstöd 
 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till insatser, om 
behov föreligger, för att uppnå goda levnadsvillkor. Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS.  

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för den som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada 
förvärvad i vuxen ålder och som inte arbetar eller utbildar sig. Daglig verksamhet finns för att ge den enskilde något intressant 
och meningsfullt att göra under dagtid. 

Den som har en funktionsnedsättning och svårigheter ta sig till olika platser i samhället kan ansöka om ledsagning. Syftet med 
ledsagning är att den enskilde ska kunna leva som andra genom att komma ut i sin närmiljö eller delta i samhällslivet. 

En kontaktperson är en medmänniska som ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social 
isolering och hjälpa till att komma ut i samhället. Tillsammans gör man aktiviteter eller samtalar utifrån den enskildes önskemål. 

Avlösarservice i hemmet ska avlasta den som är anhörig till någon med funktionsnedsättning Insatsen innebär att en avlösare 
tillfälligt tar över omvårdnaden så att den anhörige får tid till egna aktiviteter, kan ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller 
uträtta andra sysslor. 

Korttidsvistelse innebär att barn eller ungdom med en funktionsnedsättning tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj 
eller deltar i lägerverksamhet. Syftet är miljöombyte och rekreation, eller att anhöriga ska få avlösning.  

Korttidstillsyn riktar sig till unga mellan 13 och 21 år med en funktionsnedsättning. Efter skoltid och på lovdagar kan den 
enskilde vara på en fritidsklubb, om föräldrarna arbetar eller studerar. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som får mycket hjälp och stöd men ändå inte kan bo hos sina föräldrar har 
möjlighet att få boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom. 

Vuxna personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de inte klarar att bo i en vanlig lägenhet kan erbjudas bostad med 
särskild service där personal ger stöd och omsorg.  

Den som har en omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och i behov av hjälp för att klara sina grundläggande behov kan 
ha rätt till personlig assistans. 

 

8.4.1. Familjehem eller stödfamilj 

-Ansökan om att bli 
familjehem eller stödfamilj 
- Utredning 
-Avtal 
-Ansvarsförbindelse för 
kostnader 

 Handläggare Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Vid beslut om boende i familjehem eller 
stödfamilj görs en utredning om hemmet 
enligt LSS och en särskild personakt 
läggs upp för familjehemsföräldrarna. 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Matdebitering läger och 
stödfamilj 

  Gallras efter 2 år  Debiteringsunderlag sparas hos 
Funktionsstöd 

8.4.2. Bostad med särskild service 

Register över innehavare av 
trygghetstelefon/-larm 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras när innehavet har upphört. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Larmrapporter med register  Enhetschef Gallras efter 5 år  Uppgifter om larmet noteras i personakt 

Debiteringsjournaler ang. 
underlag till hyreskostnader 

 Assistent Gallras vid 
inaktualitet 

 Kopior från Treservasystemet. 
Arbetsmaterial. 

Redovisning av boendes 
privata medel 

 Enhetschef Bevaras/Gallras  

 

7 år Förvaras i separat A3 omslag i akten. 
Handlingarna arkivläggs i arkivboxar när 
ärendet avslutats 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Vårddagsuppgifter  Enhetschef Gallras efter 2 år   

Hyreskontrakt för bostäder 
som tillhandahålls av 
kommunen. 

 Assistent Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter det att kontraktet 
upphört att gälla, under förutsättning att 
hyresskuld eller besiktningsanmärkning 
inte kvarstår. 

Nyckelkvittenser, boendes 
nycklar 

 Enhetschef Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnande 

Närvaro och 
frånvarorapporter 

 Enhetschef Gallras efter 2 år  Vid boendes frånvaro meddelas till 
assistent för underlag till debitering. 

Utbetalning av 
habiliteringsersättning 

 Enhetschef daglig 
verksamhet 

Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Egenkontroll 
livsmedelshygien, rapport om 
kyl, frys m.m. enligt 
egenkontrollprogram 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

Information enligt 
personuppgiftslagen till 
boende/företrädare 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras tidigast när boende utgår ur 
verksamheten 

Planering av genomförande 
av insatser boende i bostäder 
med särskild service 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 

Förteckning över boende i 
bostad med särskild service 

  Gallras vid 
inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 

8.4.3. Daglig verksamhet 

Underlag matdebitering  Enhetschef Gallras efter 2 år   

Aktivitetsutbud, program  Enhetschef Bevaras   

Deltagarlistor  Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 

Närvarorapporter  Enhetschef  Gallras efter 2 år  Underlag för debitering. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.4.4. Handlingar under genomförande av insatser LSS och SFB 

-Dokumentation av planering 
som rör den enskilde, t.ex. 
arbetsplaner, individuella 
planer 
-Anmälan om beslut om 
ställföreträdare 
-Inkomna och utgående  
handlingar av betydelse i 
ärendet 
Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Fullmakter 
-Genomförandeplanering 
(individuella planer m.m.) 
-Informationsblad (fakta, 
personuppgifter m.m.) 
-Levnadsberättelser* 
-Inflyttningssamtal* 
-Dokumentation om dagliga 
rutiner* 
-Anmälningar enligt Lex 
Sarah, noteras i akten 
-Anteckningar från 
närståendesamtal 
-Hyra och mat enligt LSS 
-Korrespondens av betydelse 
i ärendet med 

 Personakt i Närarkiv 
2 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Handlingar som kommit in eller 
upprättats i samband med att en insats i 
form av boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service för barn och 
ungdomar som behöver bo utanför 
föräldrahemmet ska alltid bevaras. 
Övriga handlingar bevaras för personer 
födda dag 5, 15 och 25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

brukare/närstående/ställföretr
ädare/ombud  

 

Avtal om handhavande av 
annans medel 

  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Kopior av räkningar från 
läkare, laboratorier, hem för 
vård och boende eller boende 
m.m. (räkningar för 
undersökningar utförda på 
uppdrag av socialtjänsten) 

 Personakt/Närarkiv 2 Gallras efter 2 år   

- Korrespondens av tillfällig 
eller rutinmässig karaktär 

-Upprättade handlingar av 
tillfällig eller rutinmässig 
karaktär 
-Löpande arbetsanteckningar 
-Meddelande om utskrivning 
från sjukhus eller liknande 
-Aktivitetsschema 
-”Här är mitt liv” 
-Kopior av anteckningar från 
annan kommun eller 
landsting 

 Personakt Närarkiv 2 Gallras vid 
inaktualitet 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 8.4.5. Handlingar under genomförande av insatser SoL  

-Överenskommelser om 
insatser i särskilt boende** 
-Levnadsberättelse, 
inflyttningssamtal och 
löpande arbetsanteckningar** 
-Anmälningar enligt Lex 
Sarah, noteras i akten 
-Inkomna och utgående 
upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Underlag och administration 
kring avgiftsbeslut enl. SoL, 
hyra, mat o omvårdnad 
-Dokumentation av planering 
som rör den enskilde, t.ex. 
genomförandeplaner 
-Informationsblad 
-Dokumentation om dagliga 
rutiner.  
-Social dokumentation 

 Personakt i Närarkiv 
2 

 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

I normalfallet fattas beslut i samband 
med utredning och finns i ärendebladet. I 
de fall handläggaren inte har delegation 
att fatta beslut, utan det fattas av aktuell 
nämnd, läggs kopia av protokollsutdraget 
med beslut i personakten.  

** dokumenteras normalt genom 
journalanteckning i Treserva och ska inte 
skrivas ut till genomförandeakten 

 

 8.4.6. Personlig assistans 

Utbetalningsbesked från 
Försäkringskassan (SFB) 

Kronologiskt Enhetschef Gallras efter 2 år   

Page 547 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  42

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Tidsredovisning till 
Försäkringskassan (SFB) 

Månadsvis Enhetschef Gallras efter 2 år  Debiteringsunderlag 

Kopior på beslut från 
Försäkringskassan, avtal, 
räkningar 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

Intäkter från 
Försäkringskassan 

Pärm Tjänsterum 
Handläggarenheten 

Gallras efter 2 år  Överförs till Närarkiv 3 

Fakturor personlig assistans 
från privata assistansföretag 

 Enhetschef Gallras efter 10 
år, se anm.* 

 *Gallras efter 10 år, under förutsättning 
att de inte går via fakturaportalen 

Original 2 år hos enhetschef, där efter till 
Närarkiv 3 

8.5 Kommunal hälso- och sjukvård 

 Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar 
för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. 

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, 
boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad och personlig assistans. 

Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå. Hälso- och 
sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 8.5.1 Lex Maria 

Anmälningar enligt 
bestämmelser om Lex Maria 

 MAS 
Närarkiv 5 

Bevaras 10 år Utredningsmaterial enligt lex Maria 
bestämmelser. 

Avvikelserapporter HSL 
(Lex Maria) 

 Närarkiv 5. 
Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS 

Bevaras 10 år Treserva/papper 

Avvikelserapporter enskilda   Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Treserva/papper 

*Gallring får inte ske om dessa behövs 
för vårdgivarens uppföljning eller 
framtida utredningar i disciplin- eller 
patientskadeärenden 

 8.5.2 Läkemedelslistor 

Läkemedelshantering, 
medicinsk dokumentation** 

 Mellanarkiv enheten Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

10 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

I patientjournal efter avslutat ärende 
Närarkiv 6 

Dosrecept/läkemedelslistor**   Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Aktuella finns hos brukaren, avslutade 
arkivläggs tillsammans med 
patientjournalen i Närarkiv 6. 

Signeringslistor***   Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

10 år 

 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Ingår i patientjournal. Aktuella finns hos 
brukaren, avslutade arkivläggs i Närarkiv 
6 

Förbrukningsjournal 
narkotika/individuell 

 Närarkiv 6 Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 10 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Ingår i patientjournal 

Förbrukningsjournal 
narkotika/förråds-
administration 

Kronologisk Närarkiv 6 Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

. 

** gäller även för aktuella läkemedelslistor 

*** får förvaras gemensamt i märkta pärmar eller arkivboxar märkta med den verksamhet de kommer ifrån, vilket år det gäller samt vilket år de ska gallras 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 8.5.3 Delegering 

Delegering av medicinska 
arbetsuppgifter 

 Digitalt  Gallras efter 10 år  Avser även beslut om ändring i 
delegering 

Återkallad delegation  Digitalt Gallras efter 10 år   

 8.5.4 HSAN/PSR  

Beslut som rör egna 
vårdgivaren från Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd 
(HSAN) 

 Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska/medici
nskt ansvarig för 
rehabilitering 

Bevaras  Egna journalkopior gallras vid 
inaktualitet  

Beslut som rör egna 
vårdgivaren från 
Patientskaderegleringen 
(PSR) 

 Platina Bevaras  Egna journalkopior gallras vid 
inaktualitet 

 8.5.5 Medicinsktekniska produkter 

Register över 
medicintekniska produkter 
(grundutrustning) 

 Enhetschef Hålls uppdaterad  Inventarium för registrering av uppgifter, 
om medicinteknisk utrustning, 
benämning, placering, åtgärd över tid, 
etc. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Register över personligt 
förskrivna hjälpmedel 

 Websesam   Hålls uppdaterad  Notering görs i patientjournal 

Utdrag från 
besiktningsföretag 
(grundutrustning) 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

 Kan skannas 

Dossier över medicinteknisk 
utrustning. (grundutrustning) 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm.* 

 Innehåller t.ex. bruksanvisning, 
besiktningar och handlingar som 
tillkommer under drift Kan skannas 

* Gallras efter att produkten avyttras 

Kvalitetskontroller, 
medicintekniska produkter. 
Grundutrustning 

  Gallras efter 3 år, 
se anm.* 

 Avser underlag, protokoll och 
utvärderingar 

*Gallras 3 år efter att produkten tagits ur 
bruk  

Kontroll kan utföras av särskild 
medicinteknisk personal eller av den 
personal som arbetar där produkten är 
placerad 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 8.5.6 Patientjournal 

Namnkort på avliden 

Remisser, läkarjournalkopior, 
utprovningsprotokoll och 
epikriser (även från andra 
vårdgivare) 

Vårdplan och löpande 
dokumentation om processen 

Rehabiliteringsplan och 
löpande dokumentation om 
processen 

Bedömningar, tester, status 
och träningsprogram 

Signaturlistor*** (inkl. 
signaturförtydligandelistor) 
för delegerade och ordinerade 
uppgifter 

Läkemedelslistor***, som 
dos mm 

 Treserva  

Närarkiv 6 

Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Dokumenten skannas om inget annat 
anges med * 

Efter avslutat ärende läggs personakten i 
A3 omslag och skickas till 
arkivredogörare. 

Rött från sjuksköterska 

Gult från sjukgymnast 

Blått från arbetsterapeut 

 

Sektorns arkivredogörare skriver ut 
journalanteckningar på arkivbeständigt 
papper för de akter som ska bevaras i 
forskningssyfte 

***Arkivläggs i boxar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hjälpmedelshantering 
(ansökan/beslut, anvisningar 
om specialanpassning, 
låneförbindelse, blanketter 
och beställningar som inte 
återfinns i Websesam eller 
digitala journalen)  

Övriga handlingar av 
betydelse 

Intyg som utfärdats, till 
exempel om 
bostadsanpassning 

Kronologisk  Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Handlingar av ringa betydelse Kronologiskt  Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.6 Vård och omsorg  

 Personer som har svårt att klara sig själva i hemmet och i vardagen kan ha rätt till hemtjänst.  

Hemtjänst är en insats enligt socialtjänstlagen, SoL. Härryda kommun erbjuder både kommunal och privat hemtjänst i enlighet 
med Lagen om valfrihetssystem LOV. Hemtjänsten är uppdelad i personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad kan 
till exempel vara hjälp med personlig hygien och promenader. Service kan vara tvätt, städ och leverans av mat. Ansökan 
behandlas av biståndsenheten. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Äldre personer som har stort behov av hjälp kan ansöka om plats på något av kommunens äldreboenden. Det innebär en egen 
lägenhet och har finns personal dygnet runt. Det finns gemensamma utrymmen som matsal och vardagsrum. Äldreboenden finns 
i Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, 
växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om 
korttidsplats. 

Vård och omsorgs korttidsplatser finns företrädelsevis på Ekdalagården och Hönekulla gård, men verkställs även på övriga 
boende i Härryda kommun eller på köpt plats utanför kommunen. På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med 
demenssjukdom och på Hönekullagård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd 

 8.6.1 Hemtjänst i ordinärt boende 

Förteckning över brukare  TES Gallras vid 
inaktualitet 

  

Månadsredovisning utförda 
timmar 

 Qlikview Gallras efter 2 år   

Register över brukares 
nycklar 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

  

Nyckelkvittenser till brukares 
boenden 

 Hemtjänstlokal/ 
brukare 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter upphörd service 

Tjänstgöringsschema  TimeCare Gallras efter 2 år   

Redovisning av handkassa  Digitalt Gallras efter 7 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Register över innehavare av 
trygghetslarm 

 Digitalt Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras när innehavet har upphört 

Larmdokumentation  Digitalt Gallras efter 2 år   

Kontrakt och avtal av 
rutinmässig karaktär. T ex 
hyresavtal rörande städning. 

  Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter att avtalet upphört att 
gälla 

Kalendrar dagböcker, 
planeringsböcker 

  Gallras efter 2 år   

 8.6.2 Särskilda boendeformer 

Social dokumentation  Treserva Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Matsedel  Enhetschef Gallras efter 1 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras där mat lagas på plats 

Mötesanteckningar från 
möten med enhetschef för de 
särskilda boendeformerna 

 Enhetschef/ 
verksamhetschef 

5 år/Bevaras   

Mötesanteckningar från 
boenderåd eller motsvarande 

  Fritidsassistent 5 år/Bevaras   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förteckning över boende i de 
särskilda boendeformerna 

  Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet  

 Digitalt 

Dagjournal  Assistent Gallras efter 2 år  Underlag för debitering 

Hyreskontrakt, 
besiktningsprotokoll etc. 

 Enhetschef/ Gallras efter 2 år, 
se anm.* 

 *Gallras 2 år efter att kontraktet upphört 
om ingen hyresskuld eller 
besiktningsanmärkning finns.  

Fastighetsfunktionen upprättar och 
förvarar besiktningsprotokoll 

Nyckelkvittenser, boendes 
nycklar 

 Pärm på enheten Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnande 

Register över innehavare av 
trygghetslarm 

 Digitalt Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras när innehavet har upphört 

Larmdokumentation  Digitalt Gallras efter 2 år   

Redovisning av egna medel   Gallras efter 7 år 

 

 Förvaras i separat A3 omslag i akten. 
Handlingarna arkivläggs i arkivboxar när 
ärendet avslutats. 

Planering av genomförande 
av insatser 

 TES Gallras vid 
inaktualitet 

  

Redovisning av handkassa  Digitalt Gallras efter 7 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Vårdtyngdsmätningar, 
underlag 

 Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Egenkontroll enligt 
egenkontrollprogram 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

 8.6.3 Dagverksamhet 

Aktivitetsutbud, program i 
dagverksamhet 

  Bevaras   

Avpersonifierad 
deltagarstatistik i 
dagverksamhet 

 Digitalt  Gallras efter 1 
år/Bevaras, se 
anm. 

 1 arkivexemplar av varje bevaras  

Närvarorapporter  Assistent Gallras efter 2 år   

8.6.4. Handlingar under genomförande av insatser SoL  

-Överenskommelser om 
insatser i särskilt boende** 
-Levnadsberättelse, 
inflyttningssamtal och 
löpande arbetsanteckningar** 
-Anmälningar enligt Lex 
Sarah, noteras i akten 
-Inkomna och utgående 
upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 

 Personakt i Närarkiv 
2 

 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

I normalfallet fattas beslut i samband 
med utredning och finns i ärendebladet. I 
de fall handläggaren inte har delegation 
att fatta beslut, utan det fattas av aktuell 
nämnd, läggs kopia av protokollsutdraget 
med beslut i personakten.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Underlag och administration 
kring avgiftsbeslut enl. SoL, 
hyra, mat o omvårdnad 
-Dokumentation av planering 
som rör den enskilde, t.ex. 
genomförandeplaner 
-Informationsblad 
-Dokumentation om dagliga 
rutiner.  
-Social dokumentation 

** dokumenteras normalt genom 
journalanteckning i Treserva och ska inte 
skrivas ut till genomförandeakten 

 

8.7 Härryda framtid 

 Härryda kommun har ansvar för bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning försörjningsstöd 
vid vissa situationer undervisning i SFI och annan vuxenutbildning samhällsorientering skola, förskoleverksamhet, barnomsorg 
och andra insatser för barn och ungdomar insatser inom det sociala området att se till att övrig kommunal verksamhet och 
service kommer nyanlända till del. 

Inom ramen för den överenskommelse om flyktingmottagande erhåller Härryda kommun en grundersättning från staten. 
Kommunen får också ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka 
kostnaderna för bland annat sfi, samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan. 
Kommuner och landsting kan också få ersättning för vissa särskilda kostnader. Nyanlända som kommer till kommunen tar del av 
etableringsinsatser, i enlighet med lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Försörjningsstödsenheten inom socialtjänsten arbetar med utredningar om försörjningsstöd och försörjningsförmåga och gör 
bedömningar av biståndsbehov efter ansökan. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att minska arbetslösheten i Härryda kommun med målsättning att öka människors 
möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Uppdraget innefattar: 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Arbetsinriktad rehabilitering 
Söka jobb aktiviteter i grupp och individuellt 
Offentligt skyddad anställning (OSA) 
Ungdomstjänst 
Feriepraktik 
Arbetspraktik/arbetsträning 
Ungdomsjobb 
Arbetsförmågebedömningar 

 8.7.1 Ekonomi  

Avstämning Treservakonton Systematiskt Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 2 år   

Avgifter, placering 
barn/ungdomar 

Systematiskt Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter avslutad placering. 
Närarkiv 2 

Fakturor köpta platser Systematiskt Närarkiv 2 Gallras efter 2 år  Original hos ekonomiavdelningen 

Kopior på beslut för underlag 
till ersättning till 
korttidsboende och stödfamilj  

  Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.7.2 Ekonomiskt bistånd  

Anmälningar som tillhör 
ärende eller ger upphov till 
ärende 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan med underlag  Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Se särskild bilaga angående gallring av 
handlingar efter 2 år. 

Beräkningar ekonomiskt 
bistånd 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Utredning i enskilt ärende  Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Beslut i förvaltningsdomstol  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Beslut om bistånd i enskilt 
ärende 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Dokumentation av planering 
som rör den enskilde t ex 
arbetsplan, handlingsplan och 
överenskommelser 

  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Fullmakter som avser förskott 
på förmån och liknande 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Fakturor betalda via Treserva Kronologisk Närarkiv 2 Gallras efter 7 år   

Inkomna och upprättade 
handlingar av betydelse för 
ärendet 

  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Inkomna och upprättade 
handlingar av tillfällig 
betydelse och av rutinartad 
karaktär 

 Treserva/ 
personakt 

Gallras vid 
inaktualitet 

  

Journalblad/ärendeblad  Treserva  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Kallelse till möte med 
handläggare o dyl. 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Lista på sökta arbete  Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Polisrapport om brott eller 
misstanke om brott 

 Personakt Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Protokoll och 
minnesanteckningar från 
samverkansgrupper 

 Treserva Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Registerkontroller av tillfällig 
betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Registerkontroll som utgör 
underlag för beslut, tillförs 
akten. 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Remisser från t ex läkare, 
arbetsförmedling, 
beroendevård 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Skriftliga samtycken  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Skriftlig information till och 
från andra enheter inom 
socialtjänsten och andra 
myndigheter 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Underrättelse från 
Kronofogdemyndigheten om 
avhysning 

 Personakt Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Inbetalningar till konto 28312 
(återbetalningar från klienter 
och FK som kommer in till 
postgirot) 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Närarkiv 2 

Klientrekvisitioner, kopia på t 
ex mat, läkemedelsinköp, mat 
från Ekdalagården 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Original i effektueringspärmen. Närarkiv 
2 årligen  

Busskort, kontanter till 
klienter 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år   

Utbetalningar ekonomiskt 
bistånd (effektuering) 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Kopia av underlaget sätts ihop med 
faktura för att styrka kostnaden. Årligen 
överförs till Närarkiv 2 

Fakturor HVB egenavgifter 
kopior 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Original i effektueringspärm. Kopior 
sparas i fakturapärm. Närarkiv 2 i 2 år 

Fakturor betalda via Treserva Kronologiskt Närarkiv 2 Gallras efter 7 år  Förvaras i separat A3 omslag, sökbar 
genom journalanteckning 

Klientfakturor betalda via 
Treserva 

 

Kronologiskt Närarkiv 2 Gallras efter 7 år  Förvaras i separat A3 omslag, sökbar 
genom journalanteckning 

Fakturor köpta platser, kopior 

 

Systematiskt  Gallras efter 2 år  Original hos Ekonomifunktion 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Bilaga till Ekonomiskt bistånd angående ansökningshandlingar  

Inom socialtjänsten hanteras ansökan om bistånd från enskilda. Som bilagor till ansökan bifogas en rad olika handlingar såsom kvitton, räkningar, 
inkomstuppgifter mm. Bilagorna utgör ett underlag för utbetalningen och dessa uppgifter noteras i personakten och framgår ibland annat journal och 
beräkningsblad. Vilka bilagor som lämnats samt eventuell summa av inkomster och kostnader framgår av akten och själva bilagorna till ansökan kan därmed 
gallras efter 2 år.  

Följande handlingar kan gallras efter 2 år: 

 Kostnadsförslag för tandvård, flyttning, glasögon, möbler med mera 
 Uppgifter för kostnader för arbetsresor eller andra resor 
 Kopior på hyresavier och besiktningsprotokoll lägenhet 
 Inkomstunderlag av olika slag så som lön, utbetalning från Försäkringskassa och CSN med flera 
 Kopior på räkningar så som hemförsäkring, fackföreningsavgift, el, telefon, barnomsorg, läkarvård med mera 
 Kopior av självdeklarationer m.m. 
 Kontoutdrag 
 Tandvårdskostnader under förutsättning att behandling är slutförd, gäller 2 år efter avslutad behandling 
 Betalningspåminnelser 
 Intyg om anmälan till Arbetsförmedlingen 
 Kallelse till rättegång 
 Minnesanteckningar från samtal med t ex socialsekreterare 
 Registerkontroller av tillfällig betydelse 
 Meddelande från hyresvärd, elbolag, kronofogdemyndighet om skulder, uppsägningar och avhysningar med mera 
 Förundersökningar och väckande av åtal m.m. 

8.7.3 Arbetsmarknad 

Arbetsfrämjande insatser 
-Beställning, arbetsträning 
-Kartläggning 
-Handlingsplan 

 GW-Arbetsmarknad 
Närarkiv 4 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter avslutad åtgärd  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Uppföljning 
-Minnesanteckningar 
-Överenskommelse med 
deltagare 
-Utvärdering 

8.7.4 Feriepraktik 

-Ansökan 
-Intyg vid särskilda skäl 
-Målsmansintyg 
-Erbjudande om feriepraktik 
-Svarstalong från målsman 

 Feriebas* Gallras vid 
inaktualitet 

 

 *Verksamhetssystemet Feriebas ligger på 
en extern server 

Deltagarlista  Feriebas*  
Pärm hos 
handläggare 

Gallras efter 1 år  *Verksamhetssystemet Feriebas ligger på 
en extern server 

8.7.5 Ungdomsjobb 

-Ansökan 
-3-parts samtal med 
handlingsplan 
-Överenskommelse 
-Samtycke 
-Minnesanteckningar 

 GW-Arbetsmarknad 
Pärm hos 
handläggaren 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter avslutad praktik. 
Dokumentation och handläggning i GW-
Arbetsmarknad 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.7.5 Ungdomstjänst 

Underlag för bedömning: 

-Domstolsbeslut 
-Uppdrag från social-
sekreterare 
-Arbetsplan 
-Utvärdering 

 
Pärm hos 
handläggare 

Treserva och GW-
Arbetsmarknad 

5 år/Bevaras  Underlag för bedömning: kopia av 
domstols beslut samt yttrande från 
Socialtjänsten  

 

Arbetsplan  Treserva och GW-
Arbetsmarknad* 

5 år/Bevaras 

 

  

Årsstatistik  Treserva och GW-
Arbetsmarknad* 

Bevaras  * Tidigare i Qlickview 
Löpande 

8.7.6 Allmän administration Integration  

Statsbidragsansökan Kronologisk Handläggare Gallras efter 10 år   

Utbetalningslistor över 
statsbidrag 

Kronologisk Handläggare Gallras efter 10 år   

Underlag till 
stadsbidragsansökan 

Kronologisk Handläggare Gallras efter 2 år   

Underlag för ansökan om 
särskilda kostnader för äldre, 
sjuka och funktionshindrade 

Årsvis I pärm hos 
handläggare 

Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag för hyreskontrakt Kronologiskt Handläggare Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter kontraktet upphört 

Hyreskontrakt Kronologisk Handläggare Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter kontraktet upphört 
under förutsättning att ingen hyresskuld 
kvarstår 

Register över flyktingar  Handläggare Bevaras  Digitalt 

Schablonersättningar  Handläggare  Gallras efter 7 år  Digitalt 

Utbetalningslistor  Handläggare  Gallras efter 7 år   

8.7.7 Personakter inom Integration 

LMA-akt 
-Ärendeblad, journalblad 
-Ansökan om 
dagbidrag/dagersättning 
-Beslut i enskilt ärende 
-Utredningar i enskilt ärende 
-Inkomna och utgående 
handlingar av betydelse i 
ärendet 
-Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Överenskommelser 

  5 år/Bevaras 5 år  

-Underlag till ansökan om 
dagbidrag/dagersättning (t ex 

  Vid inaktualitet   

Page 568 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  63

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

kopior av pass, vigselbevis, 
remissutlåtande från läkare) 
-Inkomna/utgående 
handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 
-Upprättade handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 
-Handlingar som styrker 
ansöka om uppehållstillstånd 
-Beslut från 
invandrarmyndighet 
-Förordnande om offentligt 
biträde 
-Underlag för återansökning 
av utgivet bistånd 
-Anmälan till 
hälsoundersökning 

LIF-akt 
-Inkvarteringsundersökan 
från flyktingförläggning 
-Ansökningar från enskild om 
bistånd eller service med 
eventuella bilagor 
-Ärendeblad/journalblad 
-Introduktionsplan 
-Praktikformulär 
-Utredningar i enskilt ärende 
-Ekonomiska beräkningar 

  5 år/Bevaras 5 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Förbindelse att följa regler 
för introduktionsersättning 
-Yttrande till åklagare och 
allmän domstol 
-Överklaganden med bilagor 
-Korrespondens av betydelse 
i ärendet 

-Underlag till ansökan om 
introduktionsersättning 
(närvarorapporter över 
svenskundervisning och 
praktik, kvitton, 
ersättningsbesked från 
Försäkringskassan om 
föräldrapenning, intyg från 
skola om lexikonbehov, 
kostnadsförslag för tandvård, 
glasögon m.m., kopior av 
hyresavier) 
-Korrespondens av tillfällig 
betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 
-Kopior av räkningar från 
läkare, laboratorier, 
institutioner m.m. (räkningar 
för undersökningar utförda på 
uppdrag av kommunen) 
-Kopior av hyreskontrakt 
-Beslut om hemutrustningslån 
från Centrala 
studiestödsnämnden 

  Vid inaktualiet   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Beslut från 
invandrarmyndighet 

8.7.8 Rådgivning 

Arbetsanteckningar  Handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

  

Statistik   Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

Årsberättelse/verksamhet   Bevaras Handläggare Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

9. Sektor för utbildning och kultur 

Här redovisas handlingar som hanteras inom sektorn för utbildning och kultur. Sektorn består av verksamheterna förskola och annan pedagogisk omsorg, 
grundskola och grundsärskola, utveckling och flerspråkighet (Utvecklings- och stödenheten och Centrum för flerspråkigt lärande), gymnasieskola och 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola) samt kultur och fritid. Utöver detta finns det en central administration som 
arbetar sektorsövergripande och enheten planering och tillsyn som arbetar administrativt med förskole- och grundskolefrågor. 

För handlingar som hanteras inom alla välfärdsnämndens verksamhetsområden (både SOC och UTK) se: 
7. Välfärdsnämnden 

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde (t ex personal och arbetsmiljö) se dokumenthanteringsplaner fastställda av kommunstyrelsen, 
framför allt: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Page 571 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  66

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1. Sektorsgemensam verksamhet UTK 

Här redovisas handlingar som förekommer inom flera av sektorns verksamheter. I de fall hanteringen av handlingarna skiljer sig åt mellan verksamheterna 
framgår detta i tabellen. 

Akutlista/Akutpärm/ Krisplan  På respektive enhet Hålls uppdaterad -  

Skolkatalog   Bevaras 2 år  

Remiss från Skolinspektionen 
om etablering av grund- eller 
gymnasieskola samt 
remissvar 

Diarienummer, se 
anm. 

E-postsystem/ 
Platina, se anm. 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Om kommunen väljer att svara på 
remissen diarieförs handlingarna, i annat 
fall gallras de vid inaktualitet. 

9.1.1. Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation 

Enligt skollag (2010:800) 2 kap.19 §. Gäller för anställningar längre än 6 månader, dock högst ett år i sänder. Se även delegationsordning för välfärdsnämnden. 

Övriga personaladministration tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Delegationsbeslut för 
anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet 
och legitimation 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Övriga personaladministrativa handlingar 
tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, 
se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för 
utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.2. Skolbibliotek 

Utifrån skollag (2010:800) 2 kap. 35-36 § och bibliotekslag (2013:801). 

För handlingar gällande folkbiblioteken se: 
9.8.2. Bibliotek 

Skolbiblioteksplan, 
verksamhetsövergripande 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring.  

Planen är en del av verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete (SKA). För 
fler handlingar som rör SKA se: 
9.1.7. Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolbiblioteksplan, enhetsvis  På respektive enhet Gallras efter 5 år, 
se anmärkning 

- Planen är en del av enheternas 
systematiska kvalitetsarbete (SKA) och 
ny plan tas fram årligen. För fler 
handlingar som rör SKA se: 
9.1.7. Systematiskt kvalitetsarbete 

Uppgift om lån  Libra Gallras när lånet 
avslutats 

-  

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap. 2-12 §.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Här redovisas handlingar som har med extra anpassningar och särskilt stöd att göra. Ytterligare handlingar kan finnas under: 
9.1.5. Överlämning och övergång mellan och inom olika skolformer 

Dokumentation om extra 
anpassningar 

 Unikum Bevaras Se anm. Förvaras i Unikum inför framtida e-
arkivering. 

Ansökan om extra resurs i 

förskolan inklusive 

handlingsplan 

 Platina barnakt/ 

Närarkiv USE, se 

anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

barnet slutat i förskolan. Papperskopia på 

förskolan gallras när inskanning till 

Platina har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av Platina barnakt se: 

Platina barnakt 

Ansökan till förskoleteamet   Närarkiv USE/ 

Platina barnakt, se 

anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

barnet slutat i förskolan. Papperskopia på 

förskolan gallras när inskanning till 

Platina har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av Platina barnakt se: 

Platina barnakt 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan till skolteamet  Närarkiv USE/ PMO 
elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

eleven slutat i skolan. Papperskopia på 

skolan gallras när inskanning till PMO 

har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av PMO elevakt se: 

PMO elevakt 

Ansökan kommungemensam 
särskild undervisningsgrupp 

Gruppvis efter 
upprättandedatum 

Närarkiv USE Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Beslut om särskild 
undervisning 

Personnummer/ 
Diarienummer 

PMO elevakt 
(grundskola)/ 
Närarkiv USE, se 
anm.  

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång, se anm. 

Original till elev/vårdnadshavare Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt, 
annars gallras papperskopia när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats.  

Om beslutet innebär placering i 
kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp så skickas kopia till 
Utvecklings- och stödenheten. USE:s 
kopia gallras vid inaktualitet. 

Utredning av en elevs behov 
av särskilt stöd 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappershandling gallras när inskanning 
till PMO/Platina Kopia av handlingen 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

kan läggas i fysisk elevakt (gäller 
grundskola). 

Beslut om att upprätta 
åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm.. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats.  

Beslut om anpassad 
studiegång 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se förvaringsplats Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt, 
annars gallras papperskopia när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats.  

Beslut om att inte upprätta 
åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats.  

Beslut om att avsluta 
åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Protokoll särskild 
undervisningsgrupp (SU) 

Kronologisk O-katalogen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Intyg om anpassad 
studiegång, t ex 
förberedelseklass 

Personnummer PMO elevakt 
(grundskola), se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se förvaringsplats Papper gallras när inskanning till PMO 
har skett och kvalitetssäkrats. 

Uppgift om tidigare extra 
anpassningar och särskilt 
stöd, gymnasieskola 

 E-tjänst Gallras efter att 
väsentlig 
information förts 
över till PMO. 

- Information till Hulebäcksgymnasiet 
angående en elevs tidigare extra 
anpassningar och särskilda stöd. 

9.1.4. Mottagande och undervisning av nyanlända barn och elever, förskola och grundskola 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap. 12 a-12 i §. Handlingarna hanteras av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).  

För handlingar som rör mottagande och undervisning av elever i gymnasieålder se: 
9.6.5. Introduktionsprogram och språkintroduktion 

För handlingar gällande modersmålsundervisning se: 
9.5.8. Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola 
Modersmålsundervisning (gymnasieskola och gymnasiesärskola) 

Ansökan om plats i förskola/ 
grundskola 

- Digitalt, e-tjänst/ på 
papper 

Se anm. Se anm. Hanteras av enheten för planering och 
tillsyn, se: 
9.4.1. Placering i förskola, 
familjedaghem, fritidshem och 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

fritidsklubb 
9.5.1. Placering i grundskola 

Ipad-kontrakt, elev   Gallras vid 
inaktualitet 

- För den tid eleven är på Välkomsten. 

Lathund för mentor om 
mottagandet av nyanlända 
elever 

- Digitalt, Unikum Hålls uppdaterad -  

Lista på nyanlända 
kommunplacerade barn med 
uppehållstillstånd 

- Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Hålls uppdaterad -  

Lista på barn för statlig 
ersättning för asylsökande 
(SEA) 

- Digitalt hos 
administratör 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Bifogas ansökan om ersättning för 
kostnader för asylsökande barn. För 
hantering av ansökan, se:  
7.7. Statsbidrag 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

Personnummer/ 
namn 

Digitalt/på papper Gallras efter 3 år -  

Studiehandledning på modersmålet 

Ansökan om 
studiehandledning på 
modersmålet 

 Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Gallras efter 
läsårets slut 

- Hanteras av enhetschef CFL. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om studiehandledning 
på modersmålet 

 Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Gallras efter 
läsårets slut 

- Hanteras av enhetschef CFL. 

Sammanställning av 
nyanlända elever som får 
studiehandledning på 
modersmålet 

- Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Gallras efter 4 år - Elev räknas som nyanländ de första fyra 
skolåren, därefter gallras listan. 

Individuell plan för mottagande (IPM) 

IPM kan innehålla handlingarna nedan. Den upprättas digitalt i Unikum och delas med rektor och pedagoger på mottagande skola. Handlingarna i IPM blir 
början på elevens individuella utvecklingsplan (IUP) på mottagande skola. För hantering av IUP se: 
Individuell utvecklingsplan (IUP) inklusive studieomdöme 

Anteckning från 
introduktionssamtal 

 Unikum Se anm. Se anm. Hanteras som en del av elevens IUP 

Betyg från ursprungslandet  Unikum Se anm. Se anm. Skannas in, pappersoriginal lämnas 
tillbaka till elev/vårdnadshavare. 

Hanteras som en del av elevens IUP 

Kartläggning av nyanländ 
elevs kunskaper 

 Unikum Se anm. Se anm. Bygger på Skolverkets 
kartläggningsmaterial för bedömning av 
nyanlända elevers kunskaper. Hanteras 
som en del av elevens IUP 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.5. Överlämning och övergång mellan och inom olika skolformer 

Överlämning mellan förskola och grundskola sker i Platina, grundskolan kan sedan lägga in infon i PMO vid behov. Respektive förskoleadministratör avslutar 
akterna i Platina för de barn som börjat i grundskola. Rektor på mottagande grundskola ansvarar för att lägga över det som behövs i PMO i god tid innan 
platinaakten avslutas. 

Blankett för överlämning, 
generell 

 Platina barnakt/ 
PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 
till Platina/PMO. 

Blankett för överlämning, 
särskilda behov 

 Platina barnakt/ 
PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 
till Platina/PMO.  

Dokumentation om 
barns/elevs behov av särskilt 
stöd 

 Platina barnakt/ 
PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 
till Platina/PMO.  

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

Brukarrådsprotokoll Kronologisk Digitalt, se anm. Bevaras 2 år Tas ut på papper inför leverans till 
kommunarkivet. 

Korrespondens - - - - Se: 7.4. Inkommande och utgående 
korrespondens 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

Utifrån skollag (2010:800) 4 kap. Se även sektorns rutin för klagomålshantering (KS § 120/2018) som gäller för alla sektorns verksamheter. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Klagomål och synpunkter - - Se anm. Se anm. Allvarliga klagomål hanteras som 
korrespondens av betydelse, enklare 
klagomål som korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse. Se: 7.4. Inkommande 
och utgående korrespondens 

Rutin för klagomålshantering Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utifrån skollag 4 kap. Uppdateras centralt 
av sektorskontoret.  

Tillgänglig på IDA. 

9.1.8. Systematiskt kvalitetsarbete 

Utifrån skollag (2010:800) 4 kap.  

Kvalitetsrapport, enhetsvis Enhetsvis Google Drive/ 
Digitalt hos 
enhetschef 

Gallras efter 5 år -  

Underlag till 
kvalitetsrapporter 

- - Gallras efter 5 år -  

9.1.9. Trygghet och studiero 

Utifrån skollag (2010:800) 5 kap. 

Ordningsregler Årsvis På respektive enhet Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om tillfällig 
omplacering av elev 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats. 

Beslut om omhändertagande 
av föremål 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats. 

Skriftlig varning Diarienummer, se 
anm. 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen skickas till registrator för 
diarieföring. Kopia kan även läggas i 
fysisk elevakt (gäller grundskola), annars 
gallras papperskopia när inskanning till 
PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Beslut om avstängning av 
elev i grundskolan 

Diarienummer, se 
anm. 

PMO Elevakt, se 
anm. 

 

Bevaras, se anm. Se anm. Original med besvärshänvisning till 
vårdnadshavare. Kopia av handlingen 
skickas till registrator för diarieföring. 
Kopia kan även läggas i fysisk elevakt, 
annars gallras papperskopia när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om avstängning av 
elev i de frivilliga 
skolformerna 

Diarienummer, se 
anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: Hos rektor, se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Original med besvärshänvisning lämnas 
till elev/vårdnadshavare. Kopia av 
handlingen skickas till registrator för 
diarieföring. Övriga papperskopior 
gallras när inskanning till PMO har skett 
och kvalitetssäkrats (gäller gy och gysär). 
Kopior hos vuxenutbildningen gallras vid 
inaktualitet. 

Utredning gällande 
disciplinär åtgärd mot elev 

Personnummer, se 
anm. 

PMO elevakt, se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Eventuell pappershandling gallras när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

Utifrån skollag (2010:800) 6 kap. 

Likabehandlingsplan/Plan 
mot kränkande behandling 
och diskriminering 

Årsvis På respektive enhet Bevaras 2 år  

Anmälan till rektor om 
misstänkt kränkande 
behandling eller 
diskriminering  

Diarienummer/ 
Personnummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras Förskola, gr och 
grsär, gy och 
gysär: Se 
respektive 
förvaringsplats 

Vux: 2 år 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: 
Hos enhetschef 

Anmälan till huvudman av 
misstänkt kränkande 
behandling eller 
diskriminering  

Diarienummer, se 
anm. 

E-tjänst/ Platina, se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Görs av rektor via e-tjänst enligt 
sektorsgemensam rutin.  

Kopia kan läggas i Platina barnakt/ PMO 
elevakt. Eventuella papperskopior gallras 
vid inaktualitet. 

Utredning av och åtgärder vid 
misstänkt kränkande 
behandling eller 
diskriminering 

Personnummer/ 
Diarienummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: 
Hos enhetschef 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

Vux: 2 år 

Avslutad utredning utgör underlag för 
delegationsbeslut till välfärdsnämnden 
(görs av rektor via e-tjänst). 

Delegationsbeslut om utredd 
kränkning eller 
diskriminering 

Diarienummer E-tjänst/ Platina, se 
anm. 

Bevaras 2 år Görs av rektor via e-tjänst enligt 
sektorsgemensam rutin.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kopia kan läggas i Platina barnakt/ PMO 
elevakt. Eventuella papperskopior gallras 
vid inaktualitet. 

Dokumentation av åtgärder 
mot kränkande behandling 
och diskriminering 

Personnummer/ 
Diarienummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: 
Hos enhetschef 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats. 

 

Rutin för anmälan och 
utredning av kränkande 
behandling och 
diskriminering 

 Sektorskontoret Hålls uppdaterad - Tillgänglig digitalt på IDA. Uppdateras 
centralt av sektorskontoret. 

9.1.11. Anmälningsärenden hos Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen 

Anmälan Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Begäran om yttrande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

Yttrande/ Redovisning/ 
Utredning 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Kompletteringsbegäran och 
komplettering 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

Beslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Beslut av vikt för verksamheten delges 
välfärdsnämnden. 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Grundsärskolans och träningsskolans elevakter kan innehålla nedan nämnda handlingar. Grundsärskolans akter finns digitalt i Platina och på papper hos 
utvecklings- och stödenheten. Den digitala elevakten i Platina avslutas när eleven går vidare till gymnasiet. 

Om eleven börjar på Hulebäcksgymnasiet överförs pappersakten till gymnasieskolan och hanteringen fortgår på papper.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Om eleven börjar på skola med annan huvudman kan kopia på akten överlämnas till mottagande skola under förutsättning att vårdnadshavare ger sitt samtycke 
till det. Pappersoriginalet finns då kvar på utvecklings- och stödenheten och överlämnas till kommunarkivet 2 år efter att eleven slutat i kommunens skola. 

Elevakten läggs i ett aktomslag och förses med elevens personnummer, för- och efternamn innan den överförs till kommunarkivet. 

Psykologisk bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

 

Pedagogisk bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Social bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Medicinsk bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av betydelse Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Framställan om utredning 
inför mottagande i särskolan 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Ansökan om mottagande i 
särskolan 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Beslut om mottagande 
i/utskrivning ur särskolan 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Personbevis Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppföljning av extern 
studieplats 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

9.1.13. Tillsyn av fristående verksamheter 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Underlag för tillsyn Diarienummer Platina Bevaras 2 år Inklusive kompletteringsbegäran och 
komplettering. 

Upprättat beslut Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

9.1.14. Mottagande av barn eller elev i annan kommun än hemkommunen, förskola och grundskola 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Begäran om yttrande från 
annan kommun än 
hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

Yttrande till annan kommun 
än hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Överenskommelse för 
barn/elev om mottagande i 
annan kommun än 
hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

9.1.15. Tilläggsbelopp till annan huvudman 

Tilläggsbelopp avseende barn och elever med rätt till modersmålsundervisning eller som har omfattande behov av särskilt stöd. För barn och elever i förskole- 
och grundskoleålder handläggs ärendena av utvecklings- och stödenheten (särskilt stöd) och enheten för planering och tillsyn (modersmål). För elever i 
gymnasieålder handläggs ärendena av Hulebäcksgymnasiet. 

Ansökan om tilläggsbelopp Diarienummer Förskola och 
grundskola: Platina 
samt Närarkiv USE/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gymnasieskola: 
Närarkiv gymnasiet 

Bevaras 5 år  

Beslut om tilläggsbelopp Diarienummer Förskola och 
grundskola: Platina 
samt Närarkiv USE/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gymnasieskola: 
Närarkiv gymnasiet 

Bevaras 5 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Överklagande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år Diarieförs som ett nytt ärende. 

Föreläggande och yttrande i 
överklagandeärenden 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år  

Dom Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år  

Korrespondens av betydelse, 
inkommande och utgående 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år  

9.1.16. Nationella prov 

Nedan redovisas handlingar som rör nationella prov i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Hanteringen är delvis digitaliserad. De digitala nationella 
proven finns i tjänsten Digiexam för grundskolan. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns de i Exam.net. De digitala nationella proven skrivs ut efter 
utförande och förvaras på respektive enhet fram till gallring/överföring till kommunarkiv, enligt nedan.  

Övriga prov, tester och betygsunderlag redovisas under respektive verksamhet: 
9.5. Grundskola och grundsärskola 
9.6. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
9.7. Vuxenutbildning 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Arbetsmaterial/administration 
av nationella prov 

Ämnesvis Hos ansvarig 
lärare/rektor 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Oanvända nationella prov Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 
skolan 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Beakta provsekretess, strimlas eller 
lämnas till bränning.  

Elevlösning i svenska, 
svenska som andra språk och 
SFI samtliga delar 

Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 
skolan (på papper) 

Bevaras 2 år  

Elevlösning övriga ämnen Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Gallras efter 5 år -  

Sammanställning över 
resultat i nationella prov i 
svenska, svenska som andra 
språk och SFI 

Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Bevaras 2 år  

Sammanställning över 
resultat i övriga ämnen 

Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Gallras efter 5 år -  

9.1.17. Tellus resurscenter och ÅterC återanvändningscenter 

Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn, elever och pedagoger inom kommunens för- och grundskola. Syftet är att utveckla barn och elevers intresse för 
och kunskaper i matematik, teknik och naturvetenskap. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

ÅterC är ett återanvändningscenter för kommunala för- och grundskolan. På ÅterC finns överblivet spillmaterial som används till kreativa projekt. 

Anhöriglista för deltagande 
barn 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- Kontaktuppgifter till anhöriga till barn 
som deltar i fritidsaktiviteter. 

Besöksstatistik  Tellus: Digitalt 
ÅterC: på papper 

Gallras efter 5 år - Sammanställs en gång per termin. 
Används som underlag för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Deltagarlista -  Gallras vid 
inaktualitet 

- Lista på barn som deltar i 
sommaraktiviteter och fritidsaktiviteter. 

Program för verksamheten på 
Tellus 

Kronologisk Digitalt hos 
handläggare, se anm. 

Bevaras 2 år Fastställt program med bilagor tas ut på 
papper en gång varje läsår. 

Planering av programpunkter Kronologisk Google Drive Hålls uppdaterad -  

Manus till dramatiseringar 
vid elevbesök 

Kronologisk Google Drive Gallras vid 
inaktualitet 

  

Riskbedömning för 
laborationer och material 

 

 

 

 

Google Drive Gallras vid 
inaktualitet 

 

 

 

 

Riskbedömning görs när verksamheterna 
ska utföra en laboration eller använda nya 
material. Riskbedömningen gallras när 
laborationen inte längre utförs/materialet 
inte längre används. 

Lista över riskbedömda 
material/laborationer 

- - Hålls uppdaterad   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.2. Barn- och elevhälsa 

Utifrån skollagen 2 kap. 25-28 §. 

Här redovisas handlingar som hanteras inom elevvårdande verksamhet som sköts av funktioner inom skolan som t ex skolkurator, studie- och yrkesvägledare, 
socialpedagog, specialpedagog och rektor. Den största delen av dokumentationen finns i PMO elevakt för grundskola och gymnasieskola. Inom förskolan lagras 
dokumentationen i Platina barnakt. Pappershandlingar gallras när inskanning till Platina/PMO har skett och kvalitetssäkrats om inte original ska skickas till annan 
instans. 

För handlingar som hanteras av elevhälsans medicinska insats och elevhälsans psykologiska insats se:  
9.3. Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser (EMI och EPI) 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Anteckning rörande elev 
från elevhälsoteam 
(EHT) 

Kronologisk Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

 

Anmälan Aj, olyckor Diarienummer/ 
Personnummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Grundskola och 
grundsärskola: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

Anmäls även via e-tjänst där registratorn 
hanterar statistik 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anmälan Oj, tillbud Personnummer Förskola: Hos 
förskolans 
administrativa enhet  

Grundskola och 
grundsärskola: Hos 
rektor 

Gallras vid 
inaktualitet 

- Anmäls även via e-tjänst där registratorn 
hanterar statistik 

Sammanställning Aj- 
och Oj-anmälningar, 
förskola 

Kronologisk Hos registrator på 
sektorskontoret 

 

Hålls uppdaterad - Statistik för uppföljning. 

 

Anmälan till 
socialtjänsten 

 Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Orosanmälan. Original till socialtjänsten. 

Elevvårdsanteckning/ 
protokoll 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Inklusive beslut om åtgärder.  

 

Handlingar rörande Personnummer PMO Bevaras Se respektive  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

barns/elevs 
hälsotillstånd, t ex 
allergier, inklusive 
läkarutlåtanden 

förvaringsplats 

Kurators löpande 
anteckningar rörande 
elever 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

 

Specialpedagogisk 
utredning 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

 

SOL, läs- och 
skrivutredning 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

  

Pedagogisk kartläggning Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.3. Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser (EMI och EPI)  

Utifrån skollagen 2 kap. 25-28 §.  

Här redovisas handlingar som hanteras inom elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI). 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är till största del hälso- och sjukvård och omfattar drygt 7000 patienter i kommunen i åldrarna 6 år till 20 år. Elevhälsans 
psykologiska insats (EPI) är en del av skolornas arbete samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och går under hälso- och sjukvårdslagarna. EMI och 
EPI ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

I Härryda kommun delas ansvarat för både EMI och EPI på två verksamhetschefer, en för grundskola och en för gymnasieskola. Välfärdsnämnden är ansvarig 
vårdgivare. 

För handlingar som hanteras av övriga elevvårdande funktioner inom skolan som t ex kurator, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog, specialpedagog och 
rektorn, se: 
9.2. Barn- och elevhälsa 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.3.1. Planering och redovisning av verksamheten 

Patientsäkerhetsberättelse  Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

- Underlag Årsvis Hos 
verksamhetschef 
EMI/ EPI 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Verksamhetsberättelse Diarienummer Sektorskontorets 
närarkiv/ Platina 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Verksamhetsplan  Årsvis Hos 
verksamhetschef 
EMI/ EPI 

Bevaras 2 år  

Loggar i PMO Personnummer PMO Gallras efter 5 år -  

9.3.2. Avvikelserapportering 

Sammanställning/ resultat av 
analyserade enskilda 
avvikelserapporter 

Datumordning Hos medicinskt/ 
psykologiskt 
ledningsansvarig 

Bevaras 2 år  

Enskild avvikelserapport Datumordning Hos medicinskt/ 
psykologiskt 
ledningsansvarig 

Gallras, se anm. 3 år, se anm. Gallras efter att den använts i en 
händelseanalys där sammanställning 
gjorts för rapportering och uppföljning av 
mål och resultat. Gallring av enskilda 
avvikelserapporter får inte ske om dessa 
behövs för vårdgivarens uppföljning eller 
om dessa kan behövas för framtida 
utredningar i disciplin- eller 
patientskadeärenden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.3.3. Anmälningsärenden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Avser anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen samt anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria-anmälan). 

Anmälan Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Begäran om yttrande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Yttrande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Begäran om komplettering 
och komplettering 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Beslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

9.3.4. Medicinsk journal 

För hantering se även metodhandbok för elevhälsans medicinska insats. För elever födda 1992 och tidigare är journalerna på papper. Från 1992 och framåt kan 
journaler finnas digitalt och/eller på papper. Nyanlända elevers journaler förs på papper. 

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet/ursprunglig vårdgivare enligt tabellen nedan. Journaler i PMO lagras digitalt i systemet inför framtida e-
arkivering. Pappershandling gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Journalanteckning Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Inskannad handling i EMI-
journal 

Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Medgivande att lämna ut 
journaluppgift till annan 

Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Minnesanteckning och 
arbetsmaterial 

Personnummer Skolläkare/ 
skolsköterska/ PMO 

Gallras, se anm. 1 år efter avslutad 
skolgång Se anm. 

Gallras när väsentlig information förts in 
i PMO. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Logopedutredning Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

Logopedutredningar från annan instans. 

Rekvisition av EMI-journal  E-tjänst 
journalrekvisition 

Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Övriga inkomna handlingar Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

9.3.5. Psykologjournal 

Förskola och grundskola 

Förskola: All journalföring sker på papper tills vidare. För barn som har börjat i förskoleklass fram t om läsåret 2011/2012 bevaras journalen på papper och 
överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan.  

För barn som har börjat i förskoleklass fr om hösten 2012 skannas journalen in i PMO och lagras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappersjournal 
gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Grundskola: All journalföring och allt bevarande sker digitalt i PMO med undantag för journaler för elever utan personnummer samt protokoll till psykologiska 
test som omfattas av instrumentsekretess. I dessa fall sker journalföringen och bevarandet på papper.  

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan. Journaler i PMO lagras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappershandling 
gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Journalanteckning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  6 år efter avslutad 
grundskola 

 

Psykologisk undersökning 
och psykologiskt test 

Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  6 år efter avslutad 
grundskola 

Observera att protokoll till psykologiska 
test som omfattas av instrumentsekretess 
journalförs och bevaras i pappersform. 

Psykologisk utredning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras 6 år efter avslutad 
grundskola 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO, se anm. Bevaras, se anm. 6 år efter avslutad 
grundskola, se 
anm. 

Remissvaret skannas in i sin helhet i 
PMO, pappersoriginal gallras när 
inskanning kvalitetssäkrats. 

Övriga inkomna handlingar Personnummer PMO Bevaras 6 år efter avslutad 
grundskola, se 
anm. 

T ex psykologutlåtanden från annan 
vårdgivare. 

Gymnasieskola 

All journalföring och allt bevarande sker digitalt i PMO med undantag för journaler för elever utan personnummer samt protokoll till psykologiska test som omfattas av 
instrumentsekretess. I dessa fall sker journalföringen och bevarandet på papper. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan. Journaler i PMO bevaras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappershandling gallras 
när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Journalanteckning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  3 år efter avslutad 
gymnasieskola 

 

Psykologisk undersökning 
och psykologiskt test 

Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  3 år efter avslutad 
gymnasieskola 

Observera att protokoll till psykologiska 
test som omfattas av instrumentsekretess 
journalförs och bevaras i pappersform. 

Psykologisk utredning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras, se anm. 3 år efter avslutad 
gymnasieskola 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO, se anm. Bevaras, se anm. 3 år efter avslutad 
gymnasieskola, se 
anm. 

Papper gallras när anteckning om 
inkommet svar gjorts i journalen. 

9.4. Förskola och pedagogisk omsorg 

I Härryda kommun finns kommunala förskolor i samtliga geografiska områden. Dessutom finns det kommunala familjedaghem och öppna förskolor i 
Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. Här redovisas handlingar som hanteras inom alla dessa verksamhetsformer samt en del handlingar gällande 
fritidshem och fritidsklubb.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.4.1. Placering i förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan förskola, digitala Personnummer IST förskola Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i IST förskola 
inför framtida e-arkivering. 

Ansökan förskola särskilda 
skäl 

Kronologisk Sektorskontorets 
närarkiv 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Ansökan blir inaktuell 
när beslut om ansökan slutat gälla. 

Ansökan fritidshemsplats 
särskilda skäl 

Kronologisk Sektorskontorets 
närarkiv 

Rensas vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Ansökan i original 
finns på respektive skola i elevens 
elevakt, kopia 

Debiteringsunderlag Personnummer Extens Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 
framtida e-arkivering. 

Inkomstuppgift/ 
inkomstredovisning för 
vårdnadshavare 

Personnummer Extens/ 
Sektorskontorets 
närarkiv (på papper) 

Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 
framtida e-arkivering. 
Inkomstredovisning på papper gallras när 
barnets placering upphör eller ny 
inkomstredovisning skickats in. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Platserbjudande Personnummer IST förskola Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i IST förskola 
inför framtida e-arkivering. 

Schema Personnummer Tempus Hålls uppdaterade -  

Kölista  IST förskola Hålls uppdaterade -  

Lista över placerade barn Enhetsvis Extens Bevaras, se anm. Se anm. Tas ut på papper 1 april och 15 oktober 
varje år och överlämnas till 
kommunarkivet. 

Uppsägning av plats på 
vårdnadshavares begäran 

 Digitalt hos 
handläggare 

Gallras efter 2 år -  

Utökad vistelsetid 

Hanteras på respektive enhet, kopia till enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan och beslut   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Kopia på blanketten skickas till enheten 
för planering och tillsyn, kopia gallras vid 
inaktualitet. 

9.4.2. Kravhantering förskola och pedagogisk omsorg 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Avbetalningsplan - - Se anm. Se anm. Hanteras av ekonomifunktionen, se: 2. 
Dokumenthanteringsplan för ekonomi 
och upphandling. 

Restlängdlista - Hos handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Korrespondens angående 
obetalade fakturor: 

- brev, en obetalad faktura 

- varsel 

- brev, beslut om uppsägning 

- korrespondens från 
vårdnadshavare 

- information om 
avbetalningsplan 

Personnummer Hos handläggare Se anm. Se anm. Gallras senast 1 år efter att skulden har 
reglerats (avbetalats eller avskrivits). 

9.4.3. Sommaröppen verksamhet 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om placering under 
stängningsveckor 

 E-tjänst 
sommaröppet 

Gallras efter 6 
månader 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag till ansökan, t ex 
arbetsgivarintyg och 
sjukintyg 

 E-tjänst 
sommaröppet/ e-
postsystem, 
handläggare 

Gallras efter 6 
månader, se anm. 

- Underlag som inkommit mejlledes gallras 
vid inaktualitet. 

Informationsbrev om 
placering på sommaröppen 
verksamhet 

Kronologisk E-postsystem Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Lista och schema över 
placering på sommaröppen 
verksamhet 

Enhetsvis O-katalogen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

9.4.4. Barnets lärande och utveckling 

Dokumentation om barnets 
utveckling och lärande 

 Pluttra/ på papper Gallras när barnet 
har slutat i 
förskolan, se anm. 

- Information som ska med till grundskolan 
överlämnas till mottagande skola. 

Löpande arbetsanteckningar 
rörande barn 

 Pluttra/ Platina 
barnakt/ på papper 
hos enhetschef 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Anteckning av vikt skannas/läggs in i 
barnakten i Platina, därefter kan 
eventuellt pappersoriginal gallras. För 
hantering av barnakten i Platina se nedan. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Platina Barnakt 

En del barn i förskola och annan pedagogisk omsorg har en egen digital barnakt i Platina. Akten avslutas i Platina 2 år efter att barnet slutat i verksamheten. 
Pappershandlingar som skannats in i barnakten kan gallras förutsatt att underskriven handling inte behövs för att kunna hävda juridisk giltighet. Barnakten lagras 
digitalt i Platina inför framtida e-arkivering 

Barnakt Platina Diarienummer Platina Bevaras, se anm.  Se anm. För handlingar som kan finnas i 
barnakten se övriga handlingar under 
9.4.4. samt: 
9.1.3. Extra anpassningar och särskilt 
stöd 
9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 
9.1.7. Klagomål och synpunkter 
9.1.9. Trygghet och studiero 
9.1.10. Arbete och åtgärder mot 
kränkande behandling och diskriminering 
9.2. Barn- och elevhälsa 

9.5. Grundskola och grundsärskola 

Här redovisas handlingar som rör grundskola och grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.  

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.5.1. Placering i grundskola  

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. För handlingar rörande mottagande i särskola och träningsskola se: 
9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Anmälan om eller byte av 
plats i den kommunala 
grundskolan 

Personnummer E-tjänst/ på papper 
hos handläggare, se 
anm. 

Gallras efter 1 år - Utgör underlag för delegationsbeslut 
till välfärdsnämnden om elev är 
folkbokförd i annan kommun. Om 
ansökan sker på papper förvaras den i 
pärm hos handläggare fram till 
gallring. 

In- och utflyttningsanmälan Personnummer E-tjänst Gallras vid 
läsårets slut 

-  

Beslut om placering av elev 
vid skolenhet  

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Uppgift om elevs placering 
vid skolenhet 

Personnummer Extens Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 
framtida e-arkivering. 

Lista över elever som är 
hemmahörande i kommunen 
men går i skola i annan 
kommun eller fristående 
skola. 

Enhetsvis Extens Se anm. Omgående Tas ut på papper 1 april och 15 oktober 
varje år och överlämnas till 
kommunarkivet från enheten för 
planering och tillsyn. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Klasslista/grupplista  Extens Se anm. - Klasslistor tas ut på papper 1 april och 
15 oktober och lämnas till 
kommunarkivet från enheten för 
planering och tillsyn. 

9.5.2. Skolpliktsbevakning 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om uppskjuten 
skolplikt 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om tidigare skolstart - E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om fullgörande av 
skolplikt på annat sätt 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om skolpliktens 
upphörande på grund av 
varaktig utlandsvistelse 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Beslut efter ansökan om: 

- uppskjuten skolplikt 

- tidigare skolstart 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Kopia på beslut 
bifogas delegationsbeslutet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- fullgörande av skolplikt på 
annat sätt 

-skolpliktens upphörande på 
grund av varaktig 
utlandsvistelse 

Föreläggande om att fullfölja 
skolplikt samt utdömande av 
vite 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Beslutas av välfärdsnämnden. 

Arbetsmaterial - Hos handläggare    

Korrespondens angående elev - - Se anm. Se anm. För hantering se:  
7.4. Inkommande och utgående 
korrespondens 

Anmälan till socialtjänsten i 
skolpliktsärende 

Personnummer Närarkiv 
sektorskontoret 

Gallras när 
ärendet avslutats, 
se anm. 

Se anm. Orosanmälan. Original skickas till 
socialtjänsten. 

Anmälan till skatteverket - Hos handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Uppgift om elev - Extens - -  

Riktlinjer/reglemente Diarienummer Platina Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Utredning av elevs frånvaro 

Utifrån skollag (2010:800) 7 kap. 19a §. Handlingarna hanteras på respektive skola.  

Utredning av elevs frånvaro Personnummer PMO elevakt, se 
anm. 

Bevaras, se anm. - För hantering se: Elevakt (grundskola) 

Anmälan till huvudman om 
utredning av elevs frånvaro 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Papperskopia på skolan 
gallras vid inaktualitet. 

8.5.3. Skolskjuts 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om skolskjuts - E-tjänst skolskjuts Gallras efter 1 år -  

Beslut, beviljade - E-tjänst skolskjuts Gallras efter 1 år -  

Beslut, avslag Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Riktlinjer/reglemente Diarienummer Platina Bevaras 2 år Fastställs av kommunfullmäktige. 

9.5.4. Elev- och skoladministration 

Anhöriglista elever   Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kontrakt och 
överenskommelser med 
elever 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex kontrakt för digitala verktyg. 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

Personnummer Skola24 Gallras efter 3 år -  

Ledighetsansökan för elev Personnummer Skola24 Gallras efter 
läsårets slut 

-  

Valblanketter   Gallras vid 
inaktualitet 

- Elevens val, språkval o dyl. 

Schemaläggning och kursplanering 

Arbetsplaner, lokala   Bevaras 2 år  

Kurs- och timplaner, lokala   Bevaras 2 år Elevens val, skolans val, profil 

Klasschema Läsårsvis Skola24/ skolans 
expedition 

Bevaras, se anm. Två gånger per 
läsår, se anm. 

Upprättas i verksamhetssystem (Skola24) 
och tas ut på papper 15 oktober och 1 
april varje år. 

Lärarschema  Skola24/ skolans 
expedition 

Gallras efter 3 år -  

Övriga scheman   Hålls uppdaterade - T ex scheman för fritidshem och 
fritidsklubb. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppflyttning av elev 

Utifrån skolförordning 4 kap 5-7 §. 

Handlingarna lagras tills vidare i PMO inför framtida e-arkivering. 

Begäran från vårdnadshavare 
om att elev får gå om en 
årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Yttrande från vårdnadshavare 
om att elev får gå om en 
årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Beslut om att inte flytta upp 
elev till närmast högre 
årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Beslut om att flytta upp elev 
till en högre årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Medgivande från 
vårdnadshavare om att flytta 
upp elev till en högre årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Handling rörande 
gymnasieval 

 Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

  

Löpande arbetsanteckningar 
rörande elever 

  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Minnesanteckning från 
utvecklingssamtal 

  Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Under förutsättning att relevant 
information förs över till IUP. 

Elevakt 

För elever i grundskolan kan det finnas en: 

- Fysisk elevakt som förvaras i respektive enhets arkiv/arkivskåp fram tills att den överlämnas till kommunarkivet. 

- Digital elevakt i PMO som lagras i systemet inför framtida e-arkivering. 

För elevdokumentation som kan finnas i PMO elevakt/den fysiska elevakten se övriga avsnitt under 8.5. samt: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

9.1.9. Trygghet och studiero 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

9.2. Barn- och elevhälsa 

PMO elevakt grundskola Personnummer PMO Bevaras, se anm. Se anm. Förvaras tills vidare i PMO inför framtida 
e-arkivering. 
 

Fysisk elevakt, kan innehålla 
t ex:  

- korrespondens med 
vårdnadshavare 

- kopia på beslut om 
åtgärdsprogram  

- bedömningsstöd för 
tidiga insatser 

- kopia på anmälan vid 
misstanke om 
kränkande behandling 

Personnummer Arkiv/arkivskåp på 
respektive enhet 

Bevaras, se anm. 2 år efter att 
eleven gått ut 
grundskolan, se 
anm. 

Den mesta elevdokumentationen finns 
inskannad digitalt i PMO elevakt (se 
ovan). 

Prov och betygssättning 

Nationella prov - - - - För hantering se: 
9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester, 
läxförhör och 
inlämningsuppgifter 

  Se anm. Se anm. Överlämnas till eleven, i de fall 
handlingarna finns kvar på skolan kan de 
gallras vid inaktualitet.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Terminsbetyg     Skrivs ut och lämnas till elev vid 
terminsslut. 

Slutbetyg Klassvis och 
personnummer 

Extens Bevaras, se anm. Se anm. Underskrivna slutbetyg skannas in 
klassvis och skickas till registrator på 
sektorskontoret för arkivering. Original 
lämnas till elev. 

Betygskatalog Års- och klassvis Extens/ Skolans 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder med 
förklaring. 

Intyg om avgång från 
grundskolan 

Årsvis och 
personnummer 

 Bevaras 2 år Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg. 
Skannas in med slutbetygen. 

Resultat sommarskola   Bevaras  2 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. 

Betygssättning grundsärskola 

Efter avslutad skolgång i grundsärskolan får eleverna ett intyg om den utbildning de genomgått. Om elev eller vårdnadshavare begär det ska intyget kompletteras 
med ett studieomdöme. Om elev eller vårdnadshavare begär det ska betyg sättas i grundskolans ämnen. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Betyg Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Intyg om genomgången 
utbildning 

Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Begäran om studieomdöme Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Studieomdöme Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Individuell utvecklingsplan (IUP) inklusive studieomdöme 

Underlag till IUP - - Gallras vid 
inaktualitet 

- Under förutsättning att relevant 
information har förts över till IUP. 

IUP:er för elever födda den 
5:e, 15:e och 25:e varje 
månad 

Personnummer Unikum Bevaras 2 år Gäller samtliga IUP:er för elever födda 
dessa datum. 

Övriga IUP:er Personnummer Unikum Gallras efter 5 år -  

Bedömningsstöd tidiga stödinsatser 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap 4 §.  Bedömningsstöden är obligatoriska för årskurs 1 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För handlingar som rör extra anpassningar och särskilt stöd se: 
9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Muntlig uppgift, formulär och 
avstämning 

- - Gallras vid 
läsårets slut, se 
anm. 

Se anm. Om resultatet av bedömningen ligger till 
grund för extra anpassning läggs 
uppgifterna i fysisk elevakt, för hantering 
se handlingstyp Fysisk elevakt under: 
9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Skriftlig uppgift - - Gallras vid 
läsårets slut, se 
anm. 

Se anm. Om resultatet av bedömningen ligger till 
grund för extra anpassning läggs 
uppgifterna i fysisk elevakt, för hantering 
se handlingstyp Fysisk elevakt under: 
9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Sammanställning - - Gallras vid 
läsårets slut 

- Avser sammanställning för både muntliga 
och skriftliga uppgifter. 

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 

Sammanställning av 
placeringar 

Års- och klassvis Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Bevaras 2 år  

Omdömen, besked, uppgifter 
om val och önskemål 

- Praktikplatsen.se Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Modersmålsundervisning grundskola 

Utifrån skollag 10 kap 7 §. Handlingarna hanteras av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). För prov- och betygshandlingar se: 
Prov och betygssättning 

För handlingar gällande modersmålsundervisning i gymnasieskola och gymnasiesärskola se: 
Modersmålsundervisning gymnasieskola 

Ansökan om 
modersmålsundervisning 

 E-tjänst modersmål 
grundskola 

- Gallras efter 
läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Nekande beslut om 
modersmålsundervisning 

 E-postsystem - Gallras efter 
läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Uppsägning av plats i 
modersmålsundervisning 

 E-tjänst modersmål 
grundskola 

- Gallras efter 
läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

Personnummer/ 
namn 

 - Gallras efter 3 år  

Sammanställning av elever 
som får modersmåls- 
undervisning 

- Digitalt hos 
enhetschef 

- Gallras efter 
läsårets slut 

Uppgifterna finns även tillgängliga 
digitalt i Qlikview. 

Slutligt schema modersmål Läsårsvis Se anm. Omgående Bevaras, se anm. Upprättas digitalt och tas ut på papper 15 
april och 15 oktober varje år. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.6. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Här redovisas de handlingar som hanteras inom kommunens gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Anteckningar från 
arbetslagsmöte 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Anteckningar Huleråd  Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar klassråd  Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar 
skolutvecklingsråd 

 Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar 
ämneskonferens 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Anteckningar R6 
(rektorsmöten) 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Övriga samverkansprotokoll  Pärm 
gymnasieexpeditione
n  

Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Vid samverkan med grupper/ 
organisationer utanför skolan ska 
arkivansvaret fastslås inom 
samverkansgruppen. Om arkivansvaret 
faller på Hulebäcksgymnasiet ska 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

handlingarna bevaras, i övriga fall gallras 
handlingarna vid inaktualitet. 

Planer och policydokument 
utarbetade på skolan 

Årsvis Teams Bevaras 2 år Ett exemplar av varje bevaras. 
Kontrollera att årtal finns på 
planen/policydokumentet vid arkivering. 
 

Skickas till registrator för diarieföring 

T ex: ledningsdeklaration, 
Hulebäcksgymnasiets fyra övergripande 
mål, regler och policy för 
Hulebäcksgymnasiets IT-policy, 
drogpolicy, hälsoplan, ett arbetslags 
policy/plan för ett specifikt program 
(programidé, plan för lärande osv). 

För hantering av likabehandlingsplan/ 
plan mot kränkande behandling se: 
9.1.10. Arbete och åtgärder mot 
kränkande behandling och diskriminering 

För policydokument och riktlinjer som 
fastslås politiskt se: 
7.2. Allmän administration 
välfärdsnämnden 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Verksamhetsberättelse per 
arbetslag 

 Teams Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Hulebäcksgymnasiets webb 

Gäller hule.harryda.se och hulebacksgymnasiet.harryda.se. 

Gränssnitt Kronologisk Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 1 år, se anm. Skrivs ut på papper. Gränssnittet av 
startsida och av webbplatsens struktur tas 
ut en gång om året samt vid större 
förändringar. Kontrollera att årtal finns 
på utskrift. Skickas till registrator för 
diarieföring. 

Informationsinnehåll Kronologisk Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 1 år, se anm. Ett urval av unikt innehåll som belyser 
verksamheten skrivs ut på papper i juni 
varje år och överlämnas till 
kommunarkivet. Skickas till registrator 
för diarieföring. 

Ekonomiadministration gymnasieskola 

ID-strip Ämnesvis Hos 
ekonomiassistent 

Gallras när 
insättningen är 
registrerad 

- Förvaras med insättningsblankett. 

Insättningsblankett Ämnesvis Hos 
ekonomiassistent 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag för bokföringsorder Kronologisk Hos 
ekonomiassistent 

Gallras efter 10 år -  

Underlag för faktura 
interkommunal ersättning 

 Extens Gallras efter 2 år - Förteckning över elever på 
Hulebäcksgymnasiet som är folkbokförda 
i annan kommun. 

Förteckning av elever från Härryda 
kommun som går på annan 
gymnasieskola. 

Underlag för internfaktura Kronologisk Hos 
ekonomiassistent 

Gallras efter 10 år -  

9.6.1. Gymnasieantagning 

För handlingar som rör mottagande i gymnasiesärskola se: 
9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Ansökan nationellt program 
på Hulebäcksgymnasiet samt 
avtalsspecifika utbildningar  

 Indra Gallras efter 4 år, 
se anm. 

- Gallringen i Indra sköts centralt av 
Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Registrerad ansökan   Extens Hålls uppdaterad - Gäller både elever på 
Hulebäcksgymnasiet samt ungdomar 
folkbokförda i Härryda kommun som går 
på annan gymnasieutbildning. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelse till färdighetsprov, 
estetiska program  

 Hos rektor för 
estetiska program 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Kallelse till färdighetsprov 
innebandygymnasiet 

 Hos rektor för 
innebandygymnasiet 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Bekräftelse till sökande 
innebandygymnasiet 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- Meddelande om antagning eller ej 

Elevområdesprövning (EOP) 

Kopior på både skickade och mottagna. Informationen finns även hos Göteborgsregionens kommunalförbund i verksamhetssystemet Indra. Antagningsdata 
gallras där efter 4 år. 

Handlingarna förvaras hos planeringschef på Hulebäcksgymnasiet fram till arkivering. 

Skickad/mottagen ansökan Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Beslut från mottagande 
kommun 

Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Elevens motivering Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Elevens överklagande Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Härryda kommuns yttrande Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

Skickas som kopia med delegationsbeslut 
till registrator 

Beslut från Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Korrespondens av vikt Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

9.6.2. Elev- och skoladministration 

Anhörigblankett, elev  Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Bokningskalender  Vaktmästeriet/ O365 Gallras vid 
inaktualitet 

- Salar, lokaler och annan gemensam 
utrustning. Exempel skrivskärmar. 

Elevhandbok Per elev Digitalt Hålls uppdaterad -  

Klasslistor/grupplistor  Extens Bevaras, se anm. Se anm. Klasslistor skrivs ut på papper 1 april och 
15 oktober. En klasslista innehåller 
information om skola, läsår, 
klassbeteckning, lärare, elevnamn, 
personnummer, adress och 
dokumenterade förändringar under året. 

Page 626 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  121

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hantering elevdator Per elev E-tjänst 
datorkontrakt 

Gallras 2 år efter 
kontraktstidens 
slut 

-  

Hantering personaldator Alfabetisk Hos IT-ansvarig Gallras 2 år efter 
avslutad 
anställning 

-  

Lista över elevers 
skåpsnummer 

Klassvis Vaktmästeriet Hålls uppdaterad -  

Lista över dagsutkvittering av 
nycklar/passerkort 

Alfabetisk Vaktmästeriet Gallras 2 år efter 
inaktualitet 

-  

Nyckel- och 
passerkortskvittens/kontrakt 

Alfabetisk Vaktmästeriet Gallras 2 år efter 
inaktualitet 

-  

Skade- och förlustanmälan 
för dator 

 Hos IT-ansvarig Gallras vid 
inaktualitet 

- Gäller både elever och personal 

Val av inriktning andra 
året/valbar kurs, 
programfördjupning 

Årsvis Extens Se anm. Se anm. Språkval gallras när eleven slutat skolan. 
Övriga val gallras vid inaktualitet. 

Uppgift om placering Per elev Extens Hålls uppdaterad - Både på Hulebäcksgymnasiet och externa 
gymnasium.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Diplom och stipendier 

Diplom eller stipendium som 
tilldelas elev, kopia 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Förvaras med elevens betyg. 

Diplom och dokumentation 
rörande priser, stipendier, 
certifieringar och dylikt som 
tilldelas Hulebäcksgymnasiet 
eller lärare 

Ämnesvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 10 år  

Handlingar rörande 
utlandsstipendiater 

Kronologisk  Bevaras 10 år efter 
avslutad skolgång 

 

Kommunalt aktivitetsansvar 

Uppsökningslista  Hos KAA-
handläggare 

Hålls uppdaterad - Listan uppdateras kontinuerligt med 
information från ELIN 

Uppgifter om sysselsättning  E-tjänst KAA Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Övrigt arbetsmaterial  Hos KAA-
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Gymnasiestudier utomlands 

Ansökan inklusive bilagor Personnummer E-tjänst 
gymnasiestudier 
utomlands 

Gallras efter 3 år - Följande ska biläggas ansökan: 
antagningsbesked från svensk 
utlandsskola, intyg från gymnasieskola i 
Sverige om att eleven kan fortsätta sina 
studier där efter läsåret i utlandet, 
studieplan för elevens studier i utlandet, 
studieplan för motsvarande program från 
elevens svenska gymnasieskola. 

Beslut Personnummer E-tjänst 
gymnasiestudier 
utomlands 

Gallras efter 3 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 

Inackorderingstillägg 

Ansökan Personnummer E-tjänst 
inackorderings-
tillägg 

Gallras efter 3 år -  

Beslut Personnummer E-tjänst 
inackorderings-
tillägg 

Gallras efter 3 år - Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Innebandygymnasiet 

Ansökan och brev till 
sökanden 

Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. För hantering se:  
9.6.1. Gymnasieantagning 

Blankett byte av tränare  Se anm. Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Original förvaras tillsammans med 
elevens handlingar, kopia hos 
idrottslärare. 

Betygsblankett från tränare  Se amn. Gallras efter 
avslutad skolgång 

- Original förvaras tillsammans med 
elevens handlingar, kopia hos 
idrottslärare. 

Närvaro, ledighet och studiemedel 

Ledighet för elev 

- ansökan 
- beslut 

 Skola24 Gallras efter 3 år -  

Studieavbrott för elev 

- ansökan 
- beslut 

 Se anm. Gallras efter 
avslutad skolgång 

- Under skolgången förvaras beslutet 
tillsammans elevens övriga handlingar. 

CSN-loggbok  Extens Gallras vid 
inaktualitet 

- Begränsad åtkomst för expedition, 
kurator och rektor. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

 Skola24 Gallras efter 3 år -  

Närvarorapport elev  Skola24 Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Om närvarorapporten utgör underlag för 
ett ärende där elevens studiemedel dras in 
ska underlaget sparas så länge CSN 
kräver att kommunen ska kunna visa 
underlaget. 

Underlag för beslut om 
indraget studiemedel 

Per elev Expedition Se anm. Se anm. Underlaget sparas så länge CSN kräver 
att kommunen ska kunna visa underlaget. 

Resebidrag för elev vid studier på annan ort  

Ansökan Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 
inaktualitet 

- se även inackorderingbidrag 

Intyg om skolgång Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Beslut Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Schemaläggning och kursplanering 

Slutligt klasschema Lärsårsvis Skola24 Bevaras, se anm. Två gånger per 
läsår, se anm. 

Upprättas i Skola24 och tas ut på papper 
15 oktober och 1 april varje år. 

Page 631 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  126

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kursschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Lärarschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Övriga scheman  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Kursplanering  Haldor/ digitalt/ på 
papper 

Gallras efter 2 år -  

Kursutvärdering  Hos ansvarig lärare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Lärarhandbok Ämnesvis Närarkiv gymnasiet Hålls uppdaterad -  

Timplan  Extens/O-katalogen Bevaras, se anm. Se anm. Lagras digitalt tills vidare inför framtida 
e-arkivering. 

Skolskjuts och busskort 

Ansökan skolskjuts 
gymnasiesärskola/särskild 
skolskjuts 

 E-tjänst skolskjuts 
gymnasieskola 

Gallras efter 1 år -  

Beslut skolskjuts 
gymnasiesärskola/ särskild 
skolskjuts 

 E-tjänst skolskjuts 
gymnasieskola/O 
katalog 

Gallras efter 1 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan utökat busskort  E-tjänst utökat 
busskort 

Gallras efter 1 år -  

Beslut utökat busskort  E-tjänst utökat 
busskort 

Gallras efter 1 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 

Beställningsfil busskort  På leverantörens 
webbsida 

- - Kopior på skolan gallras efter 2 år. 

9.6.3. Elevens lärande och utveckling 

Anteckningar elevsamtal 
studievägledning 

Klassvis Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Elevakt 

Elevakten lagras i PMO inför framtida e-arkivering. Papperskopia av inskannad handling gallras när inskanning till PMO har kvalitetssäkrats.  

Handlingar som finns elevakten finns bl a under: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

9.1.9. Trygghet och studiero 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

9.2. Barn- och elevhälsa 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

PMO Elevakt gymnasieskola Personnummer PMO Bevaras -  

Prov och betygssättning 

Nationella prov - - - - Se 9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester 
och inlämningsuppgifter 

 Haldor/ digitalt/ på 
papper 

Gallras efter 2 år - T ex: diagnostiska prov, 
kunskapsprofiler, oanvända prov, 
provbanksprov. 

Lärares minnesanteckning  Haldor/ digitalt/ på 
papper 

Gallras efter 2 år -  

Betygskatalog Kurskod Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Eventuella förkortningar och sifferkoder 
ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 
Ska föras i enlighet med bestämmelser i 
SKOLFS 2011:123. 

Betyg språkintroduktion Årsvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Samlat betygsdokument (kan vara skrivet 
manuellt eller i ”finare” utskrift eller 
utskrivet från elevens grundskola-
förberedelseklass). 

Examensbevis Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 
en kopia. Gäller fullständigt program 
(2500 poäng eller mer). 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Grundskole- och 
gymnasiebetyg från annan 
skola, översatta och 
validerade 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år  

Gymnasiebetyg från annan 
skola 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Gallras om betyget förts in i Extens, 
annars bevaras betyget. 

Lista över elever som riskerar 
att inte klara 
gymnasieexamen 

 Hos rektor Gallras vid 
inaktualitet 

- Tas fram för att kunna sätta in rätt stöd 
och åtgärd. 

Skriftlig bedömning/skriftligt 
intyg 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 
en kopia. Gäller skriftlig 
bedömning/skriftligt intyg som ges 
istället för examensbevis, exempelvis tre 
stjärnor. 

Studiebevis Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 
en kopia. Styrker elevens kurs/utbildning 
vid mindre än 2500 tagna poäng. 

Studieomdöme  Skola24 Bevaras, se anm. Se anm. Förvaras i Skola24 tills e-arkivering 
möjlig. Rapporteras in av lärare. 

Studieomdöme från annat 
gymnasium 

Ämnesvis Hos studie- och 
yrkesvägledare/Exte
ns 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Prövning 

Anmälan Kronologisk Expeditionen Gallras vid 
inaktualitet 

  

Prövning besvarad av elev - Hos ansvarig lärare Se anm. Se anm. Återlämnas till elev 

Resultatblankett som 
underlag för lärares ersättning 

 Hos personal- och 
löneadministratör 

Gallras efter 2 år - Resultatblankett lämnas till personal- och 
löneadministratör när betyget förts in i 
betygskatalog. 

Resultat av prövning med 
anteckning om givet betyg 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Förs in i betygskatalogen. 

Övrigt arbetsmaterial vid 
prövning 

- Hos ansvarig lärare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Modersmålsundervisning 

Anmälan Årsvis E-tjänst modersmål 
gymnasieskola/Katal
og O 

Gallras efter 
läsårets slut 

-  

Frånvaro  Hos 
modersmålslärare, se 
anm. 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Information om elevs frånvaro ges till 
skolans expedition. 
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Underlag till betygskatalog 
modersmålsundervisning 

Språkvis Se anm. Se anm. Se anm. Gallras när betyget förts in i Extens. 

9.6.4. Gymnasiesärskola 

I och med att gymnasiesärskoleverksamheten successivt avvecklas (KS § 249/2018) sker ingen ny antagning till gymnasiesärskolan från och med hösten 2018. 
Dokumentation från verksamheten kan dock finnas kvar på Hulebäcksgymnasiet även efter att verksamheten upphör eftersom handlingar gallras/bevaras enligt 
gällande dokumenthanteringsplan.  

För handlingar som inte är specifika för gymnasiesärskolan hänvisas till övriga avsnitt i denna dokumenthanteringsplan.  

Beställning och bekräftelse 
från Språkcentrum 

 E-postsystem Gallras vid 
inaktualitet 

- Gäller för elever i gymnasiesärskolan 
som har modersmålsundervisning 

Elevens pärm  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Eleven får med sig pärmen nr studierna 
avslutas. Pärmen kan innehålla omdömen 
från APL, protokoll från 
utvecklingssamtal, individuella 
studieplaner, studieintyg, 
överlämningsinformation från 
grundsärskolan, målsmans samtycke till 
skolresa, elevarbete o dyl. 

Elevakt gymnasiesärskola  Närarkiv gymnasiet Se anm. Se anm. Både elever som går i gymnasiesärskola i 
Härryda kommun och de elever som går i 
gymnasiesärskola med annan huvudman 
har en elevakt.  

Page 637 of 1089



Tillbaka till innehållsförteckning  132

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För hantering av elevakten se: 
8.1.12. Mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) gymnasiesärskola 

Bedömning av praktikelev  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Följer med i elevens pärm när eleven 
slutar skolan. 

Förteckning över 
platsfördelning 

 Arbetslagsrum Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Skrivs ut för leverans till kommunarkivet. 

Praktikpärm  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Följer med i elevens pärm när eleven 
slutar skolan. 

9.6.5. Introduktionsprogram och språkintroduktion 

För handlingar som inte är specifika för introduktionsprogram och språkintroduktion hänvisas till övriga avsnitt i denna dokumenthanteringsplan. 

Ansökan om fri kvot Årsvis Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Blankett för förfrågan att 
hämta information från 
personer som tidigare gjort 
insatser för elev 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

- En blankett för myndiga elever och en 
blankett som riktar sig till målsman för 
omyndig elev. 
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Checklista för välkomnandet 
av nya elever 

Ämnesvis Arbetslagsrum Hålls uppdaterad -  

Diplom/intyg för 
genomgången kurs 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Europeisk språkportfolio  Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Se anm. Se anm. Dokumentation om elevens 
språkfärdigheter. Eleven tar med sig 
portfolion när hen avslutar sina studier på 
språkintroduktion. 

Individuell studieplan  Extens Bevaras 10 år  

Kvitto på ansökan till 
gymnasieskolan 

Kronologisk Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Protokoll elevgenomgång 
introduktionsprogram 

     

Sammanställning av elevs 
språkutveckling 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

- underlag      

Startsamtal IM  Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Studieomdöme från elevens 
grundskola 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Andra vägar ut 

Avtal Kronologisk  Bevaras 10 år  

Beslut Kronologisk  Bevaras 10 år  

Överenskommelse Kronologisk  Bevaras 10 år Särskild överenskommelse för enskild 
elev. På överenskommelsen finns även 
utrymme för praktikuppföljning där 
löpande anteckningar förs. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) introduktionsprogram 

Överenskommelse om 
praktikplats 

Årsvis Närarkiv gymnasiet Gallras efter 2 år - Innehåller skolans kontaktuppgifter till 
arbetsgivaren, praktikens omfattning, 
elevens kontonummer osv. 

Förteckning över 
platsfördelning 

Årsvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år  

Praktikintyg   Se anm. Se anm. Eleven tar med sig intyget när hen 
avslutar sina studier på språkintroduktion. 
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9.7. Vuxenutbildning 

Verksamheten består av två enheter: yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Enheterna följer olika speciallagstiftning, vuxenutbildningen följer 
skollagen och yrkeshögskolan följer förordning för yrkeshögskolan, detta medför att handlingstyper och dokumenthanteringen delvis skiljer sig åt mellan 
enheterna. 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Bokning av studievägledning  E-tjänst 
studievägledning 

Gallras efter 1 år -  

Protokoll och anteckningar - - - - Se. 7.1.1. Protokoll och anteckningar 

Fotografier      

- Fotokarta med 
individuella elevfoton 
YH 

 O-katalogen Bevaras, se anm. Efter avslutad 
utbildning, se 
anm. 

Samtycke inhämtas innan fotografering. 
Publiceras i enlighet med samtycket. 

- Examensfoto  O-katalogen Bevaras Efter avslutad 
utbildning, se 
anm. 

 

- Fotografier som 
avbildar 
verksamheten 

 O-katalogen Bevaras, se anm. Efter läsårets slut, 
se anm. 

Bevaras i urval som belyser, illustrerar 
och ger information om verksamheten. 
Skall förses med uppgift om fotograf, 
datum, plats och motiv när detta är 
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möjligt. Samtycke inhämtas vid behov 
innan fotografering. 

- Övriga fotografier   Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex individuella fotografier och 
gruppfotografier på studerande. 
Samtycke inhämtas innan fotografering. 
Publiceras i enlighet med samtycket. 

Läromedel, egenproducerade   Gallras vid 
inaktualitet 

-  

9.7.1. Kommunal vuxenutbildning 

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande nivå (gruv), gymnasial nivå (gy), yrkes- och lärlingsutbildningar (yrkesvux), svenska 
för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Litteraturlista kommunal 
vuxenutbildning 

     

Protokoll GRUV-konferens Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Protokoll GY-konferens Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Ansökan och mottagande 

Ansökan till enstaka kurs  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan till sammanhållen 
utbildning 

 Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan till svenska för 
invandrare (SFI) 

 Alvis Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Görs på papper, skrivs in i Alvis. Papper 
gallras efter inskrivning i systemet. 
Informationen i systemet gallras vid 
inaktualitet. 

Ansökan till annan kommun  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan om kursbyte  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan om studieavbrott  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 
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Ansökan om ändrat tillval  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter 

Antagningslista Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring.  

Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Beslut om mottagande av 
sökande från annan kommun, 
beviljande och avslag 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring.  

Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Nivåtest  Alvis Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Underlag för byte till 
betygssatt kurs 

Alfabetisk Expeditionen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Anmälan till prövning  Alvis Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Gallras när prövningen r genomförd och 
resultatet förts in i Alvis. 

Resultat prövning  Alvis Bevaras, se anm. - Förvaras tills vidare i Alvis inför framtida 
e-arkivering. 
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Interkommunal ersättning (IKE) 

Ansökan   Gallras 1 år efter 
att ansökan 
inkommit, se 
anm. 

Se anm.  

Beslut   Gallras 1 år efter 
att ansökan 
inkommit, se 
anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Samman-ställning av 
IKE-beslut bifogas delegationsbeslutet. 

Överklagande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Vid överklagande skickas ansökan, beslut 
och eventuellt övrigt underlag till 
registrator på sektorskontoret för 
diarieföring. Kopia sparas på 
expeditionen och gallras när ärendet 
avslutats. 

Undervisning och elevadministration 

Elevadministrationen sköts mestadels digitalt i Alvis fr om höstterminen 2009. Tidigare användes systemet Progma (1991-2009). 

Ansökan om att frångå 8-
årsregeln 

 Expeditionen Bevaras - Förvaras tillsammans med slutbetyg 
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Betygskatalog Terminsvis/ 
Ämnesvis 

Expeditionen Bevaras 1 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. Eventuell kopia på 
vuxenutbildningen gallras vid 
inaktualitet. 

Betyg, examensbevis och 
slutbetyg 

Alfabetisk Expeditionen Bevaras, se anm. Se anm. Original lämnas till elev, kopia på 
enheten överlämnas till kommunarkiv 
efter avslutad kurs/utbildning. 

Individuella studieplaner  Alvis Gallras 2 år efter 
att elev avslutat 
sina studier 

-  

Närvaro- och 
frånvarouppgifter svenska för 
invandrare (SFI) 

 Alvis Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Gallras om elev uppnått minst betyg E på 
SFI-kurs D. 

Nationella prov - - - - Se 9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester 
och inlämningsuppgifter 

 Hos ansvarig lärare Gallras efter 2 år -  

Schemaläggning och kursplanering 

Kursplanering, dag- och 
kvällskurs 

 Fronter Bevaras 1 år Skrivs ut på papper vid överlämning till 
arkivet. 
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Elevschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Kursschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Lärarschema med kontakttid Alfabetisk Expeditionen Gallras efter 3 år -  

9.7.2. Yrkeshögskola 

På yrkeshögskolan erbjuds eftergymnasiala utbildningar som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare och finns inom flera 
yrkesområden. 

Anteckningar från 
studeranderåd 

 Teams/ O365 Gallras efter 10 år -  

Litteraturlista yrkeshögskola  Teams/ O365 Bevaras Efter examen  

Protokoll från YH-samråd  Teams/ O365 Gallras efter 10 år -  

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 

Kopior på handlingarna nedan finns på o-katalogen hos verksamheten. Kopiorna kan gallras vid inaktualitet.  

För hantering av övriga statsbidrag se: 
7.7. Statsbidrag 

Ansökan till myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) om 
att bedriva utbildning 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 
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Utbildningsplan Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Beslut om ansökan/ 
redovisning/återbetalning 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Komplettering och justering 
av ansökan 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Utbetalningsbeslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Förfrågan och svar på tillsyn Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Tillsynsbeslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 
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Uppdragsutbildning 

Avtal Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv/ se anm. 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Kursdeltagarlista  Alvis Bevaras 2 år  

Kursinnehåll/kursbeskrivning  Expeditionen Bevaras 2 år  

Offert (med kursbeskrivning)  Hos rektor Bevaras 2 år  

Antagning 

Ansökan med bilagor (både 
antagna och ej antagna) 

 Alvis/ på papper, se 
anm. 

Gallras 2 år efter 
avslutad 
utbildning 

- För studerande med skyddad identitet 
sker hanteringen på papper. 

Särskilt prov  Expedition Gallras 2 år efter 
examen 

-  

Behörighetstest  Alvis/ O-katalogen Gallras 2 år efter 
examen, se anm. 

Se anm.  

Protokoll och underlag för 
antagning 

 O-katalogen Bevaras Efter examen  
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Undervisning och elevadministration 

Arbetsmarknadsstatistik Klassvis Teams Bevaras 6 månader efter 
examen 

 

Avskiljande från utbildning Klassvis O-katalogen Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras 
hos MYH. 

Betygskatalog, inklusive 
tillgodoräkning och 
validering 

Klassvis Expeditionen/ O-
katalogen 

Bevaras, se anm. Efter examen, se 
anm. 

Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. Kopia på betygskatalog 
(digital eller på papper) gallras vid 
inaktualitet.  

Diplom och stipendier Klassvis Expeditionen/ O-
katalogen 

Bevaras Efter examen Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. 

Examens- och 
utbildningsbevis inklusive 
bilagor och Europass 

Klassvis Expeditionen/ O-
katalogen 

Bevaras Efter examen Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. 

Examensarbeten   Se anm. Se anm. Lämnas till den studerande. 
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Individuella studieplaner  Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras 2 år efter 
att elev avslutat 
sina studier 

-  

Kartläggning av studerande Klassvis Expeditionen Gallras 2 år efter 
att elev avslutat 
sina studier 

-  

Intyg studerande-
representanter 

Klassvis O-katalogen Bevaras, se anm. Efter examen, se 
anm. 

Förvaras med examensbevis 

Inlämningsuppgifter   Gallras efter 2 år -  

Studieavbrott Klassvis Alvis Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras i 
Alvis. 

Studieuppehåll Klassvis Alvis Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras i 
Alvis. 

Tentamina, genomförda  Expeditionen Gallras 2 år efter 
utbildningens 
slut, se anm. 

- Gäller tentamina som inte överlämnats 
till den studerande. 

Tystnadsförbindelse och 
samtyckesblankett, 
studerande 

 O-katalogen Bevaras Efter examen För övriga handlingar rörande samtycken 
till personuppgiftsbehandling se avsnitt 
7.3. Dataskyddsadministration 
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Myndigheten för 
Yrkeshögskolan (MYH) 

- betygskatalog 

- examinationsunderlag 

 O-katalogen Se anm. Se anm. Återrapporter som verksamheten får från 
Myndigheten för yrkeshögskolan vid 
inrapportering, lagras digitalt på O-
katalogen. 

Lärande i arbete (LIA) 

Bedömningsunderlag Klassvis Expeditionen Bevaras Efter examen  

Besöksprotokoll Klassvis O-katalogen Gallras efter 
examen 

-  

Förteckning över platser Klassvis O-katalogen Gallras efter 10 år -  

Intyg Klassvis Expeditionen Bevaras Efter examen  

Samarbetsavtal med LIA-
arbetsplats 

 O-katalogen Gallras efter 
examen 

-  

Schemaläggning och kursplanering 

Kursfördelning inklusive 
lärarförteckning 

 Teams/O365 Bevaras Efter examen  

Kursplan  Teams/O365 Bevaras Efter examen  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Sammanställning termins- 
och LIA-perioder 

 Teams/O365 Bevaras Efter examen  

Schema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

9.8. Kultur och fritid 

Här redovisas handlingar som hanteras inom Kultur och fritid. Verksamheten består av kulturskolan, fritid, kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter samt Hindås 
och Rävlanda bibliotek. Utöver detta arbetar kulturverksamheten med den offentliga konsten, kulturarvsfrågor, namngivning av platser och vägar, bidrag till 
föreningar och kommunens kulturpris och kulturstipendium. 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.8.1. Allmänkultur 

Hyresavtal konstnärsateljéer Objektsvis Hos planeringsledare Gallras 2 år efter 
avtalstidens slut 

-  

Avtal utställningar Kronologisk  Bevaras 2 år  

Avtal kulturprogram Kronologisk  Bevaras 2 år  

Debitering lokaluthyrning  Hos kulturassistent/ 
kulturhusvärd 

Gallras efter 3 år -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hembygds- och kulturmiljövård 

Handling av betydelse Objektsvis Hos planeringsledare Bevaras 2 år T ex inventeringsrapporter, 
korrespondens av betydelse. 

Handling av tillfällig och 
ringa betydelse 

Objektsvis Hos planeringsledare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Digital bild på 
kulturvårdsobjekt 

    Bevaras i litet urval (1-3 bilder) som 
illustrerar objektet, övriga bilder gallras 
vid inaktualitet. 

Kulturbidrag 

Avser bidrag som handläggs av administrationen på kulturverksamheten. För bidrag som handläggs av Föreningsservice se: 
Föreningsbidrag 

Ansökan med bilagor Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 
för diarieföring. 

Delegationsbeslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 
för diarieföring. 

Sammanställning   Bevaras 10 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kulturpris och kulturstipendium 

Ansökan Kronologisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år  

Sammanställning Kronologisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år  

Tjänsteskrivelse och 
protokollsutdrag 

Diarienummer Platina Bevaras  2 år Skrivs av planeringsledare i Platina, 
diarieförs av registrator. Beslut fattas av 
Välfärdsnämnden. 

Namngivning av kommunala byggnader, institutioner, vägar och adressområden 

Tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, för hantering se dokumenthanteringsplanen: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Offentlig konst 

Avtal upphandling av 
offentlig konst 

Alfabetisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år Vissa avtal rörande offentlig konst 
hanteras av SHB:s trafikavdelning. De 
lämnas direkt av SHB till 
kommunarkivet. 

Avtal inlån/utlån konst Alfabetisk Hos planeringsledare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Donations- och 
depositionshandling, original 

- - Se anm. Se anm. Skickas till utvecklingsfunktionen. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Avtal upphandling av 
offentlig konst 

Alfabetisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år Vissa avtal rörande offentlig konst 
hanteras av SHB:s trafikavdelning. De 
lämnas direkt av SHB till 
kommunarkivet. 

Förteckning över kommunens 
konstinnehav 

Alfabetisk Regitart Se anm. Se anm. Bevaras/hålls uppdaterad digitalt i 
Regitart. Pappersutskrift för arkivering 
görs jämna år med konstverken i 
registernummerordning. 

Digital bild på konstverk - Regitart Bevaras, se anm. 1 år Bevaras i litet urval (1-3 bilder) som 
illustrerar konstverket, övriga bilder 
gallras vid inaktualitet. 

Konstnärsbank 

- Intresseanmälan 
- CV 

Medievis/ 
Alfabetisk 

Hos planeringsledare Hålls uppdaterad, 
se anm. 

- Intresseanmälan och CV från konstnärer 
som vill vara med i framtida 
upphandlingar av offentlig konst. Rätt till 
radering ur registret beaktas, gallring av 
intresseanmälan och CV sker annars efter 
5 år. 

9.8.2. Bibliotek 

Beståndsregister  Libra Hålls uppdaterad -  

Biblioteksplan Diarienummer Platina Bevaras 2 år Fastställs av kommunfullmäktige. 

Låntagarregister  Libra Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Registrering av lån per person  Libra Gallras när lånet 
har avslutats 

-  

Ekonomiadministration 

Faktura för ej återlämnade/ 
borttappade böcker och annan 
media 

- - Se anm. Se anm. Hanteras av ekonomifunktionen, se: 2. 
Dokumenthanteringsplan för ekonomi 
och upphandling. 

Skulden regleras manuellt i 
biblioteksdatasystemet. 

Följesedel - - Se anm. Se anm. Om följesedeln innehåller uppgifter som 
kompletterar faktura, ska den skickas till 
ekonomifunktionen för inskanning. 
Övriga följesedlar gallras vid inaktualitet. 

Kassasedel  Magasin Gallras efter 10 år -  

9.8.3. Kulturskola 

Elev- och personaladministration 

För fler handlingstyper rörande personaladministration se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anmälan till kulturskolan Personnummer IST Musik och 
kultur 

Gallras efter 3 år - Anmälan för elev med skyddad identitet 
görs på papper, gallring som för övriga 
anmälningar. 

Elevintyg  Alfabetisk Hos kulturskolechef Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Elevlista  Extens Bevaras Se anm. Elevlista tas ut på papper 15 oktober 
varje år och lämnas till kommunarkivet. 

Ensemblelista  Extens Bevaras Se anm. Ensemblelista tas ut på papper 15 oktober 
varje år och lämnas till kommunarkivet. 

Kölista  IST Musik och 
kultur 

Hålls uppdaterad -  

Närvarolista  IST Musik och 
kultur 

Gallras efter 3 år -  

Uppsägning av plats Personnummer IST Musik och 
kultur 

Gallras efter 3 år -  

Vikarielista Alfabetisk Hos kulturskolechef Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Lokal- och inventarieadministration 

Affischer och konsertprogram Läsårsvis  Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan lokalbokning  Hos kulturskolechef/ 
kulturassistent 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Hyresavtal instrument  Hos lärare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Instrument-, ljud- och 
ljusförteckning 
(inventarieförteckning) 

 Digitalt Bevaras Se anm. Instrument-, ljud- och ljusförteckning tas 
ut på papper 15 oktober varje år och 
lämnas till kommunarkivet. 

Lista över 
instrumentuthyrning 

Instrumentvis och 
personnummervis 

Extens Hålls uppdaterad -  

9.8.4. Fritid 

Här redovisas handlingar som hanteras av enheten Fritid. Enheten ansvarar för olika mötesplatser och aktiviteter för ungdomar i åldersgruppen 12-20 och arbetar 
med ungdomsinflytande på fritiden och i skolan. Inom enheten finns också Föreningsservice som arbetar med olika former av stöd till och samverkan med 
ideella föreningar i kommunen samt uthyrning av idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsanläggningar. 

Avtal gällande: 
- hyra 
- arrende 
- samverkan 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Original förvaras på sektorskontorets 
närarkiv, papperskopia hos 
föreningsservice vid behov. 

Föreningsregister/ 
Kundregister 

Diarienummer FRI Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Nyckelkvittens Objektsvis eller per 
förening 

FRI/ 
papperskvittenser 
hos handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Kvittensen är inaktuell när nyckeln har 
återlämnats. 

Sportlabbet, sammanställning 
över deltagare 

 O-katalogen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Svenska mästare i Härryda 
kommun, sammanställning 

Årsvis Digitalt hos 
handläggare/ 
arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Föreningsbidrag 

Avser investeringsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokal- och anläggningsbidrag, selektiva bidrag, bidrag till pensionärsföreningar, bidrag till föreningar för 
funktionsnedsatta, sociala bidrag, aktivitetsbidrag, startbidrag, certifieringsbidrag, årliga bidrag. Bidragen handläggs av Föreningsservice. För hantering av 
kulturbidrag se: 
Kulturbidrag 

Ansökan inklusive underlag Per bidragstyp/ 
diarienummer 

FRI/Platina/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Gallras efter 10 år -  

Delegationsbeslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 
för diarieföring. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Årsmöteshandlingar 
föreningar i Härryda kommun 

Årsvis och 
alfabetisk 

Platina/ Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Pris till årets föreningsprofil 

Nominering Årsvis Hos handläggare/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Sammanställning Årsvis Hos handläggare/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Beslut och motivering Årsvis Hos handläggare/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Registreringslotterier 

Tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, för hantering se dokumenthanteringsplanen: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Fritidsbanken 

Informationsmaterial Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Utlåningsstatistik Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  

Annonsering Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  

Informationsmaterial Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  

Projekt inom Föreningsnavet 

Projektbeskrivning Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Informationsmaterial Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Annonsering Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Delrapport och slutrapport Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

Anmälan till aktivitet  På papper hos 
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex till sommarläger och andra 
skollovsaktiviteter. Gallras när aktiviteten 
avslutats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anhöriglista för deltagande 
barn och unga 

  Gallras vid 
inaktualitet 

 Kontaktuppgifter till anhöriga till barn 
och unga som deltar i en aktivitet.  
Gallras när aktiviteten avslutats. 

Deltagarlista  Digitalt hos 
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

- Gallras när aktiviteten avslutats. 

Närvaroregistrering Fritid 
ungdoms mötesplatser 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- Gallras efter stängning. Innehåller 
kontaktuppgifter till både barn och 
vårdnadshavare. 

Besöksstatistik Fritid 
ungdoms mötesplatser 

  Gallras efter 2 år -  

Digitala bilder - - Se anm.  Se anm. För hantering se: 
7.5. Kommunikation och information 

Medgivande för publicering 
av personuppgifter 

- - Se anm.  Se anm. För hantering se: 
7.3. Dataskyddsadministration 
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1. Förkortningar 

CFL – Centrum för flerspråkigt lärande 

EMI – Elevhälsans medicinska insats 

EPI – Elevhälsans psykologiska insats 

Gy och gysär – Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Gr och grsär – Grundskola och grundsärskola 

IPM – Individuell plan för mottagande 

IUP – Individuell utvecklingsplan 

KAA – Kommunalt aktivitetsansvar 

KS – Kommunstyrelsen 

Se anm. – Se anmärkning för mer information (kolumnen längst till höger i tabellen)

SOC – Sektorn för socialtjänst 

UF – verksamheten Utveckling och flerspråkighet 
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USE – Utvecklings- och stödenheten 

UTK – Sektorn för utbildning och kultur 

VFN – Välfärdsnämnden 

Vux - Vuxenutbildningen 

 

  

Page 665 of 1089



Bilaga 2

Tillbaka till innehållsförteckning  160

2. Digitala lagringsytor inom sektor för utbildning och kultur 

Alvis: Elevadministrativt system för vuxenutbildningen. 

BOOK-IT: Biblioteksadministrativt system fr om 2019/2020. 

Dexter: Elevadministrativt system för grundskola och gymnasieskola. 

DraftIt: Kommunens registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

E-tjänst (Sokigo): Externa och interna e-tjänster för diverse processer inom sektorn. Hanteras i plattformen Sokigo. 

Extens: Elevadministrativt system för alla sektorns verksamheter. 

Freelib: Biblioteksadministrativt system. 

FRI: Administrativt system för att hantera bokningar och bidragsutbetalningar inom kultur och fritid. 

Google Drive: Förvaringsyta för sektorns alla verksamheter. Används inte för känslig information. 

Haldor: Läroplattform för gymnasieskolan. 

Indra: Gymnasieantagningssystem, hanteras av Göteborgsregionens kommunalförbund. 

IST förskola: Elevadministrativt system inom förskola och pedagogisk omsorg. 

IST grundskola: Elevadministrativt system inom grundskola och grundsärskola. 
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IST gymnasieskola: Elevadministrativt system inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

IST musik och kultur: Elevadministrativt system inom kulturskolan. 

Libra: Biblioteksadministrativt system. Under 2019/2020 övergång till BOOK-IT. 

Platina: Kommunens centrala diarieförings- och ärendehanteringssystem, används inom alla sektorer. 

Pluttra: Förskolans läroplattform. Under hösten 2019 övergång till Unikum förskola. 

PMO: Elevhälsans journalsystem. 

Progma: Äldre system för vuxenutbildningens elevadministration. 

O-katalogen: Förvaringsplats för enskild anställd. 

Office365: Förvaringsyta, kommunikationsverktyg och mejl för sektorns alla verksamheter. Används inte för känslig information. 

Regitart: Förteckning över kommunens konstinnehav. 

Skola24: Frånvaro/närvarohanteringssystem inom grundskola och gymnasieskola. 

Unikum förskola: Förskolans läroplattform fr om hösten 2019. 

Unikum grundskola: Grundskolans läroplattform
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HÄRRYDA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdag: 2020-03-04 

Myndighet/arkivbildare: Välfärdsnämnden 

Antagandedatum: 2020-03-04, Vfn 69 §/2020 

  

Beskrivning 

Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden 

är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. I denna dokumenthanteringsplan redovisas de handlingar som hanteras inom Välfärdsnämndens 

samtliga verksamhetsområden. 

Vid osäkerhet kring hur en handling ska hanteras eller om den inte är beskriven i dokumenthanteringsplanen kontaktas respektive sektors registrator. 

Rubrikförklaringar 

Handlingstyp: Vilken sorts handling en specifik hantering rör, t ex avtal. 

Sortering: Vilken ordning handlingarna står i, t ex personnummer eller kronologisk. 

Förvaring: Förvaringsplats under pågående arbete, kan vara digitalt och/eller fysiskt. 

Bevaras/Gallras: Om handlingen ska bevaras eller om den ska gallras (slängas/förstöras) och i så fall när den ska gallras. Handlingar som ska bevaras 

överlämnas till kommunarkivet av arkivredogörare på respektive enhet. Lista på arkivredogörare finns hos sektorns registrator och på kommunarkivet. 

Överföring till kommunarkiv: Om handlingen ska lämnas in till kommunarkivet står det t ex ”2 år”, vilket betyder två hela år utöver det år handlingen 

upprättats/inkommit. En bevarandehandling som upprättas/inkommer 2018 ska alltså överföras till kommunarkivet år 2021. Om förvaringen sker digitalt ska 

bevarandehandlingen tas ut på papper för leverans till kommunarkivet. Om handlingen inte ska överföras till kommunarkivet står det ett streck (-). 

Anmärkning: Om det finns någon ytterligare information som är viktig vid hanteringen av en viss handling står det här. 

OBS. Tomma rutor i tabellen kan fyllas i på respektive enhet eftersom hanteringen i vissa fall kan variera. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  1 

 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7. Välfärdsnämnden 

Här redovisas handlingar i processer som är gemensamma för sektorn för socialtjänst (SOC) och sektorn för utbildning och kultur (UTK). Se även avsnitt för 

processer som är gemensamma inom respektive sektor: 

SOC: 8.1. Sektorsgemensam verksamhet 

UTK: 9.1. Sektorsgemensam verksamhet  

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsen, framför allt: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmiljö 

Tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Personaladministration 

Tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde med undantag för anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation, som görs enligt 

skollagen. För övrig personaladministration inom SOC och UTK se: 

 6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Tillbaka till innehållsförteckning  2 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7.1. Fatta politiska beslut 

      

      

7.2. Allmän administration välfärdsnämnden 

Avtal/Kontrakt 

 

    Se även specificerade avtalskategorier 

under respektive sektor och verksamhet. 

- gällande 

kärnverksamhet och 

verksamhetskritiska 

varor och tjänster 

Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator för diarieföring. 

För avtal som föregåtts av upphandling, 

se kommungemensam 

dokumenthanteringsplan för upphandling. 

- Övriga avtal/kontrakt 

av rutinmässig 

karaktär 

Kronologisk På respektive enhet Gallras 2 år efter 

avtalstidens 

utgång 

-  

Delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden 

SOC: Efter 

delegationsordning

en 

SOC: Adm närarkiv 

 

Bevaras 2 år  
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Tillbaka till innehållsförteckning  3 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 UTK: 

Diarienummer 

UTK: Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

Delegationsbeslut till 

myndighetsutskottet 

Kronologiskt, pärm Nämndsekreterare Bevaras 2 år Skrivs ut från verksamhetssystem. 

Verkställighetsbeslut   Gallras efter 5 år   

Delgivningar till 

välfärdsnämnden 

SOC: Kronologiskt SOC: Adm närarkiv 

 

Gallras efter 2 år  SOC: T ex domar från förvaltningsrätt 

och kammarrätt. 

 

 UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: För hantering av specifika 

handlingar som delges nämnd, se 

respektive handlingstyp (t ex anmälan till 

huvudman om kränkande behandling). 

Lokala delegationsordningar   Hålls uppdaterade - T ex inom en enhet.  

Deltagarlista -  Gallras vid 

inaktualitet 

- T ex deltagarlistor för utbildningar och 

utflykter. 

Domar SOC: 

Diarienummer/ 

personnummer 

SOC: Platina 

 

Gallras efter 5 år/ 

Bevaras, se anm. 

Se anm. T ex domar gällande begäran av allmänna 

handlingar, ansökan om vite för 

kommunen. Domar i individärenden 
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Tillbaka till innehållsförteckning  4 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

läggs i personakt, se: 8. Sektor för 

socialtjänst 

 UTK: 

Diarienummer 

UTK: Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Diarieförs under respektive ärende. 

Domar av vikt för verksamheten delges 

berörd nämnd. 

Handlingar      

- diarieförda handlingar Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Diarieförs i Platina 

- registrerade 

handlingar 

Handlingsnummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Gallras efter 2 år - Registreras i Platina 

- av ringa och tillfällig 

betydelse 

  Se anm.  Se kommungemensam 

dokumenthanteringsplan för handlingar 

av tillfällig och ringa betydelse. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  5 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Inventarieförteckning/ 

inventarielista 

  Hålls uppdaterad - T ex över instrument, datorer och övrig 

elektronik. 

Nyckelkvittens   Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Kvittensen är inaktuell när nyckeln har 

återlämnats. 

För hantering av nyckelkvittens 

gymnasieskola se: 

9.6.2. Elev- och skoladministration 

gymnasieskola 

För hantering av nyckelkvittens 

Föreningsservice se: 

9.8.4. Fritid 

Polisanmälan   Gallras vid 

inaktualitet 

- Respektive enhet upprättar egen rutin. 

Vid behov av uppgifter från specifik 

anmälan eller statistik kan polisen 

kontaktas. 

Projekt/ EU-projekt - - Se anm.  Se kommungemensam 

dokumenthanteringsplan för projekt/EU-

projekt. 

Statistik till andra 

myndigheter 

-  SOC: Gallras 

efter 2 år 

- Beställda återkommande från SCB, 

Skolverket, Socialstyrelsen m.fl. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  6 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

UTK: Gallras vid 

inaktualitet 

Riktlinjer, policies, planer, 

reglementen, anvisningar 

Diarienummer Platina Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Politiskt antagna riktlinjer och övriga 

styrdokument diarieförs och bevaras. För 

ej politiskt antagna styrdokument gäller 

att om handlingen är av vikt och är 

antagen av någon av kommunens 

ledningsgrupper, AC-grupp skall den 

diarieföras och bevaras. Övriga riktlinjer 

o. dyl. gallras vid inaktualitet. 

7.2.1. Protokoll och anteckningar 

För protokoll som rör personal, arbetsmiljö och facklig samverkan se: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmöten   Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Kategorimöten Kronologisk  Gallras efter 2 år - T ex rektorsmöten. 

Konferenser Kronologisk  Gallras vid 

inaktualitet 

- Konferenser i fortbildnings- och 

planeringssyfte. 

Ledningsgrupp verksamhet Kronologisk  Bevaras 5 år  
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Tillbaka till innehållsförteckning  7 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelser - Handläggare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Projekt/EU-projekt - - Se anm. - Se kommungemensam 

dokumenthanteringsplan för projekt/EU-

projekt. 

7.2.2. Enkäter 

Enkät, egenproducerad     T ex brukarenkäter. 

- underlag   Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Ifyllda formulär. Gallras efter 

resultatsammanställning. 

- sammanställning  Digitalt 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm.  Sammanställning och ett tomt 

frågeformulär.  

 

- av tillfällig betydelse, 

resultat 

  Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Enkätsvar (till t ex statliga 

myndigheter) 
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Tillbaka till innehållsförteckning  8 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- av betydelse Diarienummer Platina/ 

 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Eventuella pappersoriginal gallras när 

inskanning till diariet har skett och 

kvalitetssäkrats. 

- av tillfällig betydelse  SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

7.3. Dataskyddsadministration 

Samtycke för publicering av 

personuppgifter 

 På respektive enhet 

Gymnasieskola: E-

tjänst 

Gallras när 

personuppgiften 

inte längre 

publiceras 

- T ex fotografier på webbsida. Gallras när 

personuppgiften inte längre publiceras, 

bild publiceras i enlighet med samtycket. 

Registerförteckning över 

personuppgiftsbehandlingar 

- DraftIt Hålls uppdaterad -  

Personuppgiftsincident 

- intern rapport 

- rapport till 

Datainspektionen 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Intern incidentrapportering görs i 

kommunens e-tjänst. Incidentrapport till 

Datainspektionen görs på 

Datainspektionens hemsida. Se även 

kommunens rutin för rapportering av 

personuppgiftsincidenter. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  9 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Risk- och sårbarhetsanalys  Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år  

7.4. Inkommande och utgående korrespondens  

Gäller korrespondens både på papper och digitalt. 

Korrespondens av betydelse Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorns registrator för 

diarieföring. 

Korrespondens av tillfällig 

och ringa betydelse eller av 

rutinmässig karaktär 

Kronologisk E-postsystem/ hos 

handläggare 

Gallras vid 

inaktualitet 

- Se även kommungemensam 

dokumenthanteringsplan för handlingar 

av tillfällig och ringa karaktär. 

Korrespondens som 

innehåller sekretessreglerade 

uppgifter 

  Se anm. Se anm. Oavsett om handlingen ska bevaras eller 

gallras måste den registreras. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  10 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Funktionsbrevlåda för 

inkommande mejlreklam 

- - Gallras en gång i 

halvåret 

- Hanteras centralt på sektorn. 

7.5. Kommunikation och informationsarbete 

Här redovisas handlingar rörande kommunikations- och informationsarbetet inom sektorn för socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur. För handlingar 

som hanteras av kommunens kommunikationsenhet se 1. Dokumenthanteringsplan för utvecklingsfunktionen. 

Informationsmaterial, 

egenproducerat 

Kronologisk  Bevaras 2 år Ett arkivexemplar bevaras. 

Kommunikation/information 

genom sociala media 

- - Se anm. Se anm. Information genom sociala media är 

oftast av tillfällig och ringa karaktär, den 

hålls därmed uppdaterad och gallras vid 

inaktualitet. I de fall information av 

betydelse inkommer genom social media 

skrivs den ut, diarieförs och bevaras, se 

handlingstyp korrespondens av betydelse 

Monitorinformation på 

kulturhusen 

- - Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Pressklipp Kronologisk  Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Större nyheter som illustrerar 

verksamheten kan bevaras och skickas till 

kommunarkivet efter 2 år: datum för 

nyheten och publikationens namn ska i så 

fall finnas med. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  11 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Digitala bilder   En gång per år, se 

anm. 

Se anm. Bevaras i ett litet urval som belyser, 

illustrerar och ger information om 

verksamheten. Skall förses med 

information om fotograf, datum, plats och 

motiv då detta är möjligt. Övriga 

fotografier gallras vid inaktualitet. 

För fotografier i skolkataloger se 

handlingstyp Skolkatalog under: 

9.1. Sektorsgemensam verksamhet 

(UTK) 

För fotografier inom vuxenutbildning se 

handlingstyp fotografier under: 

9.7. Vuxenutbildning 

7.6. Post- och dokumenthantering 

Bevis över avlämnade 

arkivhandlingar 

Kronologisk  Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Manuella diarier  Hos postansvarig/ 

registrator 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Diarier som används t ex under semester. 

Det manuella diariet är inaktuellt när 

registreringarna överförts till digitalt 

diarium.  
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Tillbaka till innehållsförteckning  12 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Om registreringarna inte överförs till 

digitalt diarium så gallras det manuella 

diariet efter 2 år. 

Medgivande för postöppning Alfabetisk SOC: 

Administrationens 

arkiv  

UTK: Hos 

postansvarig på 

respektive enhet/ 

registrator 

Gallras vid 

avslutad 

anställning 

-  

Mottagningsbevis Kronologisk Hos postansvarig/ 

registrator 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

7.6.1. Begäran om allmän handling  

Begäran Kronologisk E-postsystem/ hos 

registrator 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Diarieförs vid nekande om överklagande 

inkommer. 

Svar inklusive bedömning/ 

maskeringar 

Kronologisk E-postsystem/ hos 

registrator 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om att inte lämna ut 

allmän handling/delar av 

allmän handling 

Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Beslutet förses med besvärshänvisning. 

Utgör underlag för delegationsbeslut till 

ansvarig nämnd. 

Överklagande Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år  

7.7. Statsbidrag 

T ex statlig ersättning för utbildningskostnader för asylsökande (SEA), sociala investeringsmedel och bidrag från Skolverket. Skickas till sektorns registrator för 

diarieföring i Platina. Eventuella originalhandlingar på papper förvaras på sektorskontorets närarkiv (UTK) eller administrationens närarkiv (SOC) fram till 

arkivering. Digitala handlingar lagras i Platina inför framtida e-arkivering. 

Ansökan Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Rekvisition Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Kompletteringsbegäran och 

komplettering 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Redovisning/rapport Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Beslut om 

ansökan/rekvisition/ 

redovisning/ återbetalning 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Blankett för tilldelning 

och/eller upphörande av 

statsbidrag för 

lärarlönelyftssatsning 

- Platina Se anm. Se anm. Original skickas till löneavdelningen. 

Kopia förvaras hos handläggare på 

UTK:s sektorskontor fram till nästa 

ansökan och gallras därefter. 

8. Sektor för socialtjänst 

Här redovisas de handlingstyper som hanteras inom sektor för socialtjänst. 

För beskrivning av sektorns hantering av dokument och handlingar, se bilaga – Dokumenthantering inom Sektorn för socialtjänst 

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsen, framför allt: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.1 Allmän administration 

Förteckning över 

personuppgiftshandling, 

ekonomisk ersättning   

 Närarkiv 4 Hålls uppdaterad  Härryda framtid 

Uppgifter som lämnats till 

statlig myndighet  

Årsvis Närarkiv 4 Gallras efter 2 år    

Nyckeltalssammanställning   Controller  Gallras efter 5 år   Ingår i verksamhetsberättelsen  

Årsstatistik över antal 

brukare i olika 

verksamhetsformer  

 Qlikview Bevaras    

Internkontroll, rapportering   Närarkiv 4 Bevaras  2 år Centralarkivet. Diarieförs. Arkiveras efter 

det delgivits ansvarig nämnd.   

Internkontroll, underlag   Enhetschef  Gallras efter 2 år    

Tillsynsrapporter över enskilt 

bedrivna verksamheter  

 Närarkiv 4 Bevaras    

Dokumentation av kurser och 

utbildningar hållna i egen regi  

 Närarkiv 4 Bevaras    
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Meddelande om placering 

inom kommunen av barn från 

annan kommun  

Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 När placeringen upphör eller 5 år efter 

sista anteckningen.  

Anmälningar som inte tillhör 

ärende och inte ger upphov 

till ärende som t ex 

orosanmälningar från 

förskola/skola 

 

 Mottagningsenheten  Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 Registreras enligt gällande rutin. Kap 14 

§ 1 SOL 

*Får inte gallras förrän barnet fyllt 18 år. 

Avtal för barn födda dag 5, 15 och 25 

bevaras. Övriga avtal gallras senast 5 år 

efter att barnet fyllt 18 år. 

Personakten förvaras i Närarkiv 1 men 

bör till Centralarkiv för ”förvaring” till 

dess stipulerad tid barnet 18 år+5 år 

Rapporter och meddelande, 

som inte tillhör ärende och 

inte ger upphov till ärende  

 Enhetschef/ Närarkiv 

1 

Gallras efter 2 år   Registreras enligt gällande rutin. 

Exempel polisrapporter och ”LOB-ar” 

Underrättelse från 

Skatteverket om nyfött barn  

  Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 Som inte tillhör faderskap- eller 

föräldraskapsärende. 

Dödsboanmälan, samtliga 

handlingar i ärendet  

 Närarkiv 1 Gallras efter 5 år   Pärm hos handläggare i två år innan 

överlämnande till Närarkiv 1 

Meddelande  Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras efter 2 år   Närarkiv 4 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 Avstängning av el  

 Bostadsuppsägning  
Aktualisering/ registrering i Treserva 

enligt gällande rutin.  

Register på tillskrivna  Treserva Gallras efter 2 år    

8.1.1. Bosamordning 

Hyreskontrakt i 1:a hand och 

besiktningsprotokoll 

I objektsordning Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 

se anm. 

 Gallras 2 år efter att kontraktet upphört 

gälla 

Hyreskontrakt i 2:a hand  Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 

se anm.* 

 Kontrakt mellan socialtjänsten och 

klienten/brukaren, kommunala kontrakt. 

Kopia i personakt, original i Närarkiv 4. 

*Gallras 2 år efter avtalet upphört 

Meddelande från hyresvärd, 

kopia 

 Närarkiv 4 Gallras vid 

inaktualitet 

 Korrespondens fogas till personakt. Om 

personakt inte finns sätts handlingen in i 

pärm och registreras på försättsblad i 

pärm 

Nyckelkvittens  Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 

se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnandet 

8.1.2. Yttranden 

Yttranden till IVO angående 

inte verkställda beslut 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Yttranden i ärenden som inte 

fogas till personakt 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 

Överklaganden och yttranden 

till förvaltningsrätt som inte 

fogas till personakt 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 

Yttranden i körkortsärenden   Treserva   Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

Se anm. Yttranden gällande personer födda dag 5, 

15 och 25 bevaras och överförs till 

kommunarkivet efter 5 år. Övriga 

yttranden gallras. 

8.1.3. Avvikelserapportering 

Avvikelserapport SOL och 

HSL 

 Treserva  Gallras efter 5 år   

Avvikelserapporter SOL 

HSL, externa och 

övergripande 

Kronologiskt Pärm, Närarkiv 4  Gallras efter 10 år  Som ej tillhör en enskild brukares akt. 

Inkluderar externa avvikelser 

Anmälan till statlig 

myndighet enligt Lex Sarah 

och Lex Maria 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Utredningar enligt Lex Sarah 

och Lex Maria 

Personnummer/Dia

rienummer 

Treserva/Platina Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras och ingår i diarieförda ärenden 

om de anmäls till IVO. Övriga läggs i 

personakt och gallras efter 5 år 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Patientförsäkring, beslut som 

rör egna vårdgivaren 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs. 

Egna journalkopior gallras vid 

inaktualitet 

8.1.4. Protokoll 

För protokoll som rör personal, arbetsmiljö och facklig samverkan se: 

X. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmöten   Gallras vid 

inaktualitet 

  

Kategorimöten Kronologisk  Gallras efter 2 år  T ex rektorsmöten. 

Konferenser Kronologisk  Gallras vid 

inaktualitet 

 Konferenser i fortbildnings- och 

planeringssyfte. 

Ledningsgrupp verksamhet Kronologisk  Bevaras 5 år  

Finansiell samverkansgrupp    Verksamhetschef Bevaras 5 år  Kopia 

Folkhälso-/ 

brottsförebyggande rådet 

Kronologiskt Handläggare Gallras efter 2 år  Kopia 

Områdesgrupp: förebyggande 

samverkan för ungdomar 

(UTK, SOC, kyrka, föräldrar 

m fl.) 

Kronologiskt Enhetschef Bevaras 5 år  

 

Minnesanteckningar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Referensgrupp för barn som 

far illa (polis, sjukvård, BUP, 

domstol, SOC) 

Kronologiskt  Enhetschef Bevaras 5 år  

 

 

8.2 Biståndshandläggning 

Här beskrivs hur biståndshandläggarna inom sektorn för socialtjänst hanterar ansökningar, utreder behov och fattar beslut om insatser. 

Personakten utgör grunden för dokumentation i ett enskilt ärende. Dokumentationen ska utvisa initiering, utredning, beslut, insatser samt uppföljning rörande 

den enskilde. Till personakterna förs åtskilliga handlingar som är av tillfällig betydelse under pågående handläggning eller åtgärd, och som kan gallras utan 

förlust av viktig information i ärendet. Handlingar som förvaras i personakten behöver inte diarieföras. Inkommer eller upprättas handlingar som omfattas av 

sekretess men inte rör en enskild brukare utan helt eller delvis handlar om verksamheten ska handlingen istället diarieföras. Är man osäker på om en handling 

skall diarieföras eller tillföras personakten, är det lämpligast att diarieföra originalet och tillföra en kopia till akten.  

Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en personakt regleras av föreskrifterna i 12 kap. 1-2 §§ SoL samt 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen, i 21c och 

21 d §§ LSS samt i 12 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personakter enligt LSS och SoL ska gallras 5 år efter senaste anteckning 

med undantag för personer födda dag 5, 15 och 25 vilka sparas för forskning. Eftersom dessa handlingar undantas från gallring endast för forskningens behov, 

inte för verksamhetens/myndighetens, får de inte vara tillgängliga utan ska därför överlämnas till arkivmyndigheten vid den tidpunkt då de annars skulle ha 

gallrats.  

På grund av lagändring ska samtliga LSS akter som avslutats före 2005 bevaras. 

Av rättssäkerhetsskäl och för att vissa personer ska kunna ta reda på sin bakgrund ska anteckningar och andra uppgifter som kommit in eller upprättats i samband 

med en insats i form av boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet undantas från 

gallring.  

En personakt består av en digital akt i Treserva och en pappersakt.  

Externa utförare 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Externa utförare överlämnar personakter till beställaren, d.v.s. vård- och omsorgsnämnden, efter 2 år räknat från datum för den externa utförarens sista 

anteckning i akten. Om extern utförares verksamhet på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden avslutas ska personakter arkiveras hos beställaren. Gallring samt 

överlämnande av akter 5, 15, 25 till stadsarkivet görs löpande av beställaren efter 5 år 

8.2.1. Hantera ansökningar och utreda behov  

Ansök om bistånd  Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Svarsblankett, val av utförare 

av hemtjänsten  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Anteckningar i digital journal  Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Inkomna och utgående 

handlingar av betydelse i 

ärendet. Till exempel 

överklagande och domar i 

domstol 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Inkomna och utgående 

handlingar av tillfällig 

betydelse 

 Treserva/Personakt Gallras vid 

inaktualitet  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet   

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Upprättade handlingar av 

tillfällig betydelse och/eller 

rutinmässig karaktär 

 Treserva/Personakt Gallras vid 

inaktualitet 

  

Registerkontroller som utgör 

underlag för beslut  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Fullmakter  Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Anmälan och beslut om 

ställföreträdare/ ombud  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Kopior av hyreskontrakt   Personakt Gallras vid 

inaktualitet 

  

8.2.2. Hantera avgifter 

Underlag för fastställande av 

avgift  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Inkomstförsäkran original, 

redovisning inkomstuppgift 

 Treserva/Personakt Gallras efter 1 år   

Avgiftsbeslut  Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Avgiftshandläggare 

Dagjournal som underlag för 

avgift, original 

Personnummer Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Samordnare i respektive verksamhet 

Dagjournal, kopia Personnummer Papper Gallras efter 1 år  Avgiftshandläggare 

Debiteringsjournal  Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Avgiftshandläggare. Fil till 

ekonomifunktionen 

Avgiftsbeslut   Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Avgiftshandläggare 

Underlag för fastställande av 

beslut gällande jämkning i 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

vissa fall av dubbla hyror 

eller matkostnad Tillförs akten i läsbart skick. 

Pappershandlingarna gallras efter 5 år 

Matkostnader, hyror, läger, 

resor, underhållsstöd är Excel 

fil/ underlag, skickas till 

ekonomifunktionen för 

debitering 

 Treserva/Personakt Gallras efter 2 år  Assistent och enhetschef för daglig 

verksamhet. Debiteringsunderlag sparas 

hos Funktionsstöd. Debiteringsunderlag 

för mat i den dagligaverksamheten sparas 

av enhetschef i dagligverksamhet   

Beräkningsunderlag för 

underhållsstöd i 

Funktionsstöd 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Underlag för utbetalning av 

anhörigbidrag 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Avgiftshandläggare 

Beräkningsunderlag till 

ekonomifunktionen för 

debitering 

  Gallras vid 

inaktualitet 

  

Restlista på obetalda avgifter  Papper Gallras vid 

inaktualitet 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.2.3 Fakturahantering 

Pappersfakturor från 

Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 

(betaldagar) 

Kronologiskt Avgiftshandläggare Gallras efter 7 år  Bestridning av fakturor enligt lag om 

kommunernas betalningsansvar för viss 

hälso- och sjukvård (1990:1404).  

Fakturor från externa utförare 

enligt Lagen om valfrihet 

Kronologiskt Avgiftshandläggare 

Fakturaportal 

Gallras efter 7 år   

8.3 Barn och unga 

Beskrivning 

Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar regleras av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och föräldrabalken. 

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Vissa insatser kan ges utan samtycke från den enskilde, med stöd 

av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den som behöver hjälp eller misstänker att någon far illa kan ringa kommunens socialtjänst. 

Dagtid kontaktar man Sektorn för socialtjänsts mottagningsgrupp via kommunens växel. Kvällstid och helger kontaktar man social-jouren. Vid ansökan eller 

anmälan inleds en förhandsbedömning som avslutas med ett beslut om en utredning ska inledas. Om en utredning inleds lämnas ärendet över till handläggare på 

berörd enhet som utreder behov av och rätt till insatser. Utredningen ligger till grund för beslut om rätt till insats som fattas av nämnden eller av tjänsteman 

enligt nämndens delegeringsordning. Efter beslut utformar handläggare uppdraget till utföraren. Utföraren, intern eller extern, planerar och genomför därefter 

beskrivet uppdrag. Ansvarig handläggare följer upp ärendet så att den enskilde får den beviljade insatsen utförd enligt beslut och att uppdraget följer den 

planering och de fastställda mål som har gjorts tillsammans med den enskilde. Förändrade omständigheter och händelser av betydelse kan ge upphov till en ny 

aktualisering som startar ny process Rättslig grund: Socialtjänstlagen (2001:453), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), Föräldrabalk 

(1949:381). Handläggaren registrerar själv upprättade och utgående handlingar i Treserva. Akter tillhörande personer födda 5, 15 och 25 i varje månad samt 

handlingar som rör placeringar av barn undantas från gallring. Handläggaren ansvarar för att avsluta ärenden. Handlingar som kommit in eller upprättats i 

samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av 

föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet ska bevaras. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.3.1. Allmän administration 

Upprättade handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse 

 Personakt Gallras vid 

inaktualitet 

 Treserva 

Avtal institutioner (HVB), 

enskilda 

Alfabetisk  Gallras efter 2 år, 

se anm. 

 Gallras 2 år efter avtalet upphört 

Registerkontroller av tillfällig 

betydelse 

 Personakt Gallras vid 

inaktualitet  

 Papper 

 8.3.2. Adoption 

Ansökan om adoption och 

medgivande av adoption 

 Personakt Bevaras, se anm. 5 år Om ingen adoption sker bevaras endast 5, 

15 och 25, övriga gallras 

-Samtycke med bilagor 

-Utredningar, adoption 

-Utdrag ur social-

/polisregister 

-Referenser 

-Yttranden, MIA 

(Myndigheten för 

internationella adoptioner) 

-Yttranden, Sociala 

myndighetsnämnden 

-Beslut, domar 

-Handlingar om överklagande 

-Uppföljningsrapporter 

-Korrespondens av betydelse 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Handlingar om barnets 

ursprung 

-Medgivande till 

socialnämnden att hämta 

uppgifter ur andra register 

-Kallelse till rättegång, möten 

-Inkomna och upprättade 

handlingar av 

rutinmässig/tillfällig 

betydelse 

-Meddelande om att 

adoptionen inte fullföljs. 

 Närarkiv 1 Bevaras se anm. 

 

5 år Om ingen adoption sker bevaras endast 5, 

15 och 25, övriga gallras 

8.3.3. Faderskap och föräldraskap 

-Underrättelse om nyfött eller 

inflyttat barn 

-Protokoll 

-Faderskapsbekräftelse 

-Identitetsstyrkande 

handlingar 

-Rättsgenetiska-/kemiska 

intyg 

-Nedläggning av 

faderskapsutredning 

-Domar 

-Korrespondens av betydelse 

-Anmälan om gemensam 

vårdnad 

 Närarkiv 

1Treserva/papper 

Dokumentation och 

handläggning sker i 

verksamhetssystem 

och i personakt. 

Avslutade akter i 

Närarkiv 1 

 

Bevaras S-protokoll 

levereras till 

Centralarkivet 

årligen 

MF-protokol 

levereras till 

Centralarkiv 5 år 

efter avslutat 

ärende. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  28 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Inkomna/upprättade 

handlingar av betydelse i 

ärendet 

-Kallelse till rättegång och 

möten.  

-Inkomna och upprättade 

handlingar av 

rutinmässig/tillfällig 

betydelse. 

 Närarkiv 1 Gallras vid 

inaktualitet 

  

8.3.4 Vårdnad, boende och umgänge 

-Utdrag ur 

social/polisregistret 

-Utredning i namnärende till 

tingsrätt 

-Avtal som inte blivit 

godkända 

-Motivering och beslut till att 

nämnd inte godkänt avtal 

-Avtal om boende, vårdnad, 

umgänge godkända av 

nämnd, se anm.**  

-Domar 

-Uppdrag att utse 

umgängesstödjare 

-Rapporter från 

umgängesstödjare 

 Närarkiv 1 Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

5 år FB 6:19 och 6:20 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

 

**Får inte gallras förrän barnet fyllt 

18 år. Avtal för barn födda dag 5, 15 och 

25 bevaras. Övriga avtal gallras senast 5 

år efter att barnet fyllt 18 år.  

Personakten förvaras i Närarkiv 1 men 

bör till Centralarkiv för ”förvaring” till 

dess stipulerad tid barnet 18 år+5 år 

Häri ingår även personbevis, utdrag ur 

socialregister och överenskommelse om 

umgängesresor. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  29 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelse till rättegång och 

möten.  

-Inkomna och upprättade 

handlingar av 

rutinmässig/tillfällig karaktär 

 
 Gallras vid 

inaktualitet 

  

8.3.5. Familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj 

-Ansökan om att bli 

familjehem, kontaktperson/-

familj 

-Utredning av familjehem, 

kontaktperson/-familj 

-Avtal med familjehem, 

kontaktperson/-familj 

Ansvarsförbindelser för 

kostnader ang. familjehem, 

kontaktfamilj och 

kontaktperson 

 

 
Handläggare 

Närarkiv 1 

Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Förteckning över familjehem   Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 När ny förteckning upprättas. 

Förteckning över 

kontaktpersoner 

  Gallras vid 

inaktualitet 

 Resursregister 
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Tillbaka till innehållsförteckning  30 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förteckning över barn som 

vistas i familjehem eller annat 

enskilt hem 

Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 

 

När ny förteckning upprättas. 

8.3.6. Placeringsärende, barn 

-Anmälningar 

-Ärendeblad, journalblad 

-Utredningar 

 Närarkiv 1 Bevaras 5 år  

-Vårdplaner 

-Avtal med föräldrar 

-Beslut och beslutsunderlag 

-Underställning, Länsrätt(LR) 

-Ansökan om vård, LR 

-Anmälningar om behov av 

vård 

-Eftergift av avgift 

-Utredning om familjehem 

för den placerade 

 
 Bevaras 5 år  

8.3.7. Personakt 

Journalblad/ärendeblad  Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Treserva/papper 
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Tillbaka till innehållsförteckning  31 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelse till möte med 

handläggare o dyl. 

 Personakt Gallras vid 

inaktualitet  

 Treserva/papper 

Polisrapport om brott eller 

misstanke om brott 

 Personakt Gallras efter 2 år  Treserva/papper 

Protokoll och 

minnesanteckningar från 

samverkansgrupper 

 Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Treserva/papper 

Registerkontroller av tillfällig 

betydelse 

 Personakt Gallras vid 

inaktualitet  

 Papper 

Registerkontroll som utgör 

underlag för beslut 

 Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Treserva/papper 

Tillförs akten läsbart och arkivbeständigt 

Remisser till t.ex. 

arbetsförmedling, 

bostadsförmedling, läkare, 

beroendevård  

 Personakt Vid inaktualitet 

 

 Treserva/papper 

Rättshjälpshandlingar  Personakt  
 

Gallras vid 

inaktualitet/ 

5 år Papper 
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Tillbaka till innehållsförteckning  32 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Skriftliga samtycken  Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

Skriftlig information till och 

från andra enheter inom 

socialtjänsten och andra 

myndigheter 

 Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Treserva/papper 

Upprättade handlingar av 

ringa betydelse i ärende 

 Personakt Vid inaktualitet   

Upprättade handlingar av 

betydelse i ärende 

 Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Treserva/papper 

Överklagan med bilagor  Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25. 

8.3.8. Personakt enskild verksamhet 

Akter gällande barn placerade 

enligt SoL eller LSS 

 Närarkiv 1 SoL 

Närarkiv 3 LSS 

Bevaras 5 år Akt i enskild verksamhet som avser barn 

upp till 18 år överlämnas till sektorn för 

socialtjänst för bevarande senast två år 

efter den enskilda verksamhetens sista 

notering 
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Tillbaka till innehållsförteckning  33 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Övriga personakter  Närarkiv 1 Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Akter för personer födda dag 5, 15 och 25 

överlämnas till sektorn för socialtjänst 

senast två år efter den enskilda 

verksamhetens sista notering 

8.3.9. Medling 

Anteckningar i ärendet  Närarkiv 1 Gallras vid 

inaktualitet 

 Treserva/papper 

Ärende aktualiseras i Treserva 

Statistik   Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

Årsberättelse/verksamhet 

 

 Närarkiv 4 Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

8.4 Funktionsstöd 
 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till insatser, om 

behov föreligger, för att uppnå goda levnadsvillkor. Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS.  

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för den som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada 

förvärvad i vuxen ålder och som inte arbetar eller utbildar sig. Daglig verksamhet finns för att ge den enskilde något intressant 

och meningsfullt att göra under dagtid. 

Den som har en funktionsnedsättning och svårigheter ta sig till olika platser i samhället kan ansöka om ledsagning. Syftet med 

ledsagning är att den enskilde ska kunna leva som andra genom att komma ut i sin närmiljö eller delta i samhällslivet. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  34 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

En kontaktperson är en medmänniska som ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social 

isolering och hjälpa till att komma ut i samhället. Tillsammans gör man aktiviteter eller samtalar utifrån den enskildes önskemål. 

Avlösarservice i hemmet ska avlasta den som är anhörig till någon med funktionsnedsättning Insatsen innebär att en avlösare 

tillfälligt tar över omvårdnaden så att den anhörige får tid till egna aktiviteter, kan ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller 

uträtta andra sysslor. 

Korttidsvistelse innebär att barn eller ungdom med en funktionsnedsättning tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj 

eller deltar i lägerverksamhet. Syftet är miljöombyte och rekreation, eller att anhöriga ska få avlösning.  

Korttidstillsyn riktar sig till unga mellan 13 och 21 år med en funktionsnedsättning. Efter skoltid och på lovdagar kan den 

enskilde vara på en fritidsklubb, om föräldrarna arbetar eller studerar. 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som får mycket hjälp och stöd men ändå inte kan bo hos sina föräldrar har 

möjlighet att få boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom. 

Vuxna personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de inte klarar att bo i en vanlig lägenhet kan erbjudas bostad med 

särskild service där personal ger stöd och omsorg.  

Den som har en omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och i behov av hjälp för att klara sina grundläggande behov kan 

ha rätt till personlig assistans. 

 

8.4.1. Familjehem eller stödfamilj 

-Ansökan om att bli 

familjehem eller stödfamilj 

- Utredning 

-Avtal 

 Handläggare Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 Vid beslut om boende i familjehem eller 

stödfamilj görs en utredning om hemmet 

enligt LSS och en särskild personakt 

läggs upp för familjehemsföräldrarna. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  35 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Ansvarsförbindelse för 

kostnader *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Matdebitering läger och 

stödfamilj 

  Gallras efter 2 år  Debiteringsunderlag sparas hos 

Funktionsstöd 

8.4.2. Bostad med särskild service 

Register över innehavare av 

trygghetstelefon/-larm 

 Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 Gallras när innehavet har upphört. 

Larmrapporter med register  Enhetschef Gallras efter 5 år  Uppgifter om larmet noteras i personakt 

Debiteringsjournaler ang. 

underlag till hyreskostnader 

 Assistent Gallras vid 

inaktualitet 

 Kopior från Treservasystemet. 

Arbetsmaterial. 

Redovisning av boendes 

privata medel 

 Enhetschef Bevaras/Gallras  

 

7 år Förvaras i separat A3 omslag i akten. 

Handlingarna arkivläggs i arkivboxar när 

ärendet avslutats 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Vårddagsuppgifter  Enhetschef Gallras efter 2 år   
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Tillbaka till innehållsförteckning  36 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hyreskontrakt för bostäder 

som tillhandahålls av 

kommunen. 

 Assistent Gallras efter 2 år, 

se anm. 

 Gallras 2 år efter det att kontraktet 

upphört att gälla, under förutsättning att 

hyresskuld eller besiktningsanmärkning 

inte kvarstår. 

Nyckelkvittenser, boendes 

nycklar 

 Enhetschef Gallras efter 2 år, 

se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnande 

Närvaro och 

frånvarorapporter 

 Enhetschef Gallras efter 2 år  Vid boendes frånvaro meddelas till 

assistent för underlag till debitering. 

Utbetalning av 

habiliteringsersättning 

 Enhetschef daglig 

verksamhet 

Gallras efter 2 år   

Egenkontroll 

livsmedelshygien, rapport om 

kyl, frys m.m. enligt 

egenkontrollprogram 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

Information enligt 

personuppgiftslagen till 

boende/företrädare 

 Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 Gallras tidigast när boende utgår ur 

verksamheten 

Planering av genomförande 

av insatser boende i bostäder 

med särskild service 

 Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 
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Tillbaka till innehållsförteckning  37 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förteckning över boende i 

bostad med särskild service 

  Gallras vid 

inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 

8.4.3. Daglig verksamhet 

Underlag matdebitering  Enhetschef Gallras efter 2 år   

Aktivitetsutbud, program  Enhetschef Bevaras   

Deltagarlistor  Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 

Närvarorapporter  Enhetschef  Gallras efter 2 år  Underlag för debitering. 

8.4.4. Handlingar under genomförande av insatser LSS och SFB 

-Dokumentation av planering 

som rör den enskilde, t.ex. 

arbetsplaner, individuella 

planer 

-Anmälan om beslut om 

ställföreträdare 

-Inkomna och utgående  

handlingar av betydelse i 

ärendet 

Upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

-Fullmakter 

 Personakt i Närarkiv 

2 

Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Handlingar som kommit in eller 

upprättats i samband med att en insats i 

form av boende i familjehem eller i 

bostad med särskild service för barn och 

ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet ska alltid bevaras. 

Övriga handlingar bevaras för personer 

födda dag 5, 15 och 25. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  38 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Genomförandeplanering 

(individuella planer m.m.) 

-Informationsblad (fakta, 

personuppgifter m.m.) 

-Levnadsberättelser* 

-Inflyttningssamtal* 

-Dokumentation om dagliga 

rutiner* 

-Anmälningar enligt Lex 

Sarah, noteras i akten 

-Anteckningar från 

närståendesamtal 

-Hyra och mat enligt LSS 

-Korrespondens av betydelse 

i ärendet med 

brukare/närstående/ställföretr

ädare/ombud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal om handhavande av 

annans medel 

  Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Kopior av räkningar från 

läkare, laboratorier, hem för 

vård och boende eller boende 

m.m. (räkningar för 

undersökningar utförda på 

uppdrag av socialtjänsten) 

 Personakt/Närarkiv 2 Gallras efter 2 år   
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Tillbaka till innehållsförteckning  39 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- Korrespondens av tillfällig 

eller rutinmässig karaktär 

-Upprättade handlingar av 

tillfällig eller rutinmässig 

karaktär 

-Löpande arbetsanteckningar 

-Meddelande om utskrivning 

från sjukhus eller liknande 

-Aktivitetsschema 

-”Här är mitt liv” 

-Kopior av anteckningar från 

annan kommun eller 

landsting 

 Personakt Närarkiv 2 Gallras vid 

inaktualitet 

  

 8.4.5. Handlingar under genomförande av insatser SoL  

-Överenskommelser om 

insatser i särskilt boende** 

-Levnadsberättelse, 

inflyttningssamtal och 

löpande arbetsanteckningar** 

-Anmälningar enligt Lex 

Sarah, noteras i akten 

-Inkomna och utgående 

upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

-Upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

 Personakt i Närarkiv 

2 

 

Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

I normalfallet fattas beslut i samband 

med utredning och finns i ärendebladet. I 

de fall handläggaren inte har delegation 

att fatta beslut, utan det fattas av aktuell 

nämnd, läggs kopia av protokollsutdraget 

med beslut i personakten.  
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Tillbaka till innehållsförteckning  40 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Underlag och administration 

kring avgiftsbeslut enl. SoL, 

hyra, mat o omvårdnad 

-Dokumentation av planering 

som rör den enskilde, t.ex. 

genomförandeplaner 

-Informationsblad 

-Dokumentation om dagliga 

rutiner.  

-Social dokumentation 

** dokumenteras normalt genom 

journalanteckning i Treserva och ska inte 

skrivas ut till genomförandeakten 

 

 8.4.6. Personlig assistans 

Utbetalningsbesked från 

Försäkringskassan (SFB) 

Kronologiskt Enhetschef Gallras efter 2 år   

Tidsredovisning till 

Försäkringskassan (SFB) 

Månadsvis Enhetschef Gallras efter 2 år  Debiteringsunderlag 

Kopior på beslut från 

Försäkringskassan, avtal, 

räkningar 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

Intäkter från 

Försäkringskassan 

Pärm Tjänsterum 

Handläggarenheten 

Gallras efter 2 år  Överförs till Närarkiv 3 

Fakturor personlig assistans 

från privata assistansföretag 

 Enhetschef Gallras efter 10 

år, se anm.* 

 *Gallras efter 10 år, under förutsättning 

att de inte går via fakturaportalen 
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Tillbaka till innehållsförteckning  41 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Original 2 år hos enhetschef, där efter till 

Närarkiv 3 

8.5 Kommunal hälso- och sjukvård 

 Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar 

för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. 

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, 

boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad och personlig assistans. 

Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå. Hälso- och 

sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. 

 8.5.1 Lex Maria 

Anmälningar enligt 

bestämmelser om Lex Maria 

 MAS 

Närarkiv 5 

Bevaras 10 år Utredningsmaterial enligt lex Maria 

bestämmelser. 

Avvikelserapporter HSL 

(Lex Maria) 

 Närarkiv 5. 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS 

Bevaras 10 år Treserva/papper 

Avvikelserapporter enskilda   Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 Treserva/papper 

*Gallring får inte ske om dessa behövs 

för vårdgivarens uppföljning eller 
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Tillbaka till innehållsförteckning  42 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

framtida utredningar i disciplin- eller 

patientskadeärenden 

 8.5.2 Läkemedelslistor 

Läkemedelshantering, 

medicinsk dokumentation** 

 Mellanarkiv enheten Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm.* 

10 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

I patientjournal efter avslutat ärende 

Närarkiv 6 

Dosrecept/läkemedelslistor**   Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

Aktuella finns hos brukaren, avslutade 

arkivläggs tillsammans med 

patientjournalen i Närarkiv 6. 

Signeringslistor***   Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm.* 

10 år 

 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

Ingår i patientjournal. Aktuella finns hos 

brukaren, avslutade arkivläggs i Närarkiv 

6 

Förbrukningsjournal 

narkotika/individuell 

 Närarkiv 6 Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 10 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

Ingår i patientjournal 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förbrukningsjournal 

narkotika/förråds-

administration 

Kronologisk Närarkiv 6 Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

. 

** gäller även för aktuella läkemedelslistor 

*** får förvaras gemensamt i märkta pärmar eller arkivboxar märkta med den verksamhet de kommer ifrån, vilket år det gäller samt vilket år de ska gallras 

 8.5.3 Delegering 

Delegering av medicinska 

arbetsuppgifter 

 Digitalt  Gallras efter 10 år  Avser även beslut om ändring i 

delegering 

Återkallad delegation  Digitalt Gallras efter 10 år   

 8.5.4 HSAN/PSR  

Beslut som rör egna 

vårdgivaren från Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd 

(HSAN) 

 Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska/medici

nskt ansvarig för 

rehabilitering 

Bevaras  Egna journalkopior gallras vid 

inaktualitet  

Beslut som rör egna 

vårdgivaren från 

Patientskaderegleringen 

(PSR) 

 Platina Bevaras  Egna journalkopior gallras vid 

inaktualitet 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 8.5.5 Medicinsktekniska produkter 

Register över 

medicintekniska produkter 

(grundutrustning) 

 Enhetschef Hålls uppdaterad  Inventarium för registrering av uppgifter, 

om medicinteknisk utrustning, 

benämning, placering, åtgärd över tid, 

etc. 

Register över personligt 

förskrivna hjälpmedel 

 Websesam   Hålls uppdaterad  Notering görs i patientjournal 

Utdrag från 

besiktningsföretag 

(grundutrustning) 

 Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet 

 Kan skannas 

Dossier över medicinteknisk 

utrustning. (grundutrustning) 

 Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm.* 

 Innehåller t.ex. bruksanvisning, 

besiktningar och handlingar som 

tillkommer under drift Kan skannas 

* Gallras efter att produkten avyttras 

Kvalitetskontroller, 

medicintekniska produkter. 

Grundutrustning 

  Gallras efter 3 år, 

se anm.* 

 Avser underlag, protokoll och 

utvärderingar 

*Gallras 3 år efter att produkten tagits ur 

bruk  

Kontroll kan utföras av särskild 

medicinteknisk personal eller av den 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

personal som arbetar där produkten är 

placerad 

 8.5.6 Patientjournal 

Namnkort på avliden 

Remisser, läkarjournalkopior, 

utprovningsprotokoll och 

epikriser (även från andra 

vårdgivare) 

Vårdplan och löpande 

dokumentation om processen 

Rehabiliteringsplan och 

löpande dokumentation om 

processen 

Bedömningar, tester, status 

och träningsprogram 

Signaturlistor*** (inkl. 

signaturförtydligandelistor) 

för delegerade och ordinerade 

uppgifter 

Läkemedelslistor***, som 

dos mm 

 Treserva  

Närarkiv 6 

Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

Dokumenten skannas om inget annat 

anges med * 

Efter avslutat ärende läggs personakten i 

A3 omslag och skickas till 

arkivredogörare. 

Rött från sjuksköterska 

Gult från sjukgymnast 

Blått från arbetsterapeut 

 

Sektorns arkivredogörare skriver ut 

journalanteckningar på arkivbeständigt 

papper för de akter som ska bevaras i 

forskningssyfte 

***Arkivläggs i boxar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hjälpmedelshantering 

(ansökan/beslut, anvisningar 

om specialanpassning, 

låneförbindelse, blanketter 

och beställningar som inte 

återfinns i Websesam eller 

digitala journalen)  

Övriga handlingar av 

betydelse 

Intyg som utfärdats, till 

exempel om 

bostadsanpassning 

Kronologisk  Gallras efter 10 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Handlingar av ringa betydelse Kronologiskt  Gallras vid 

inaktualitet 

  

8.6 Vård och omsorg  

 Personer som har svårt att klara sig själva i hemmet och i vardagen kan ha rätt till hemtjänst.  

Hemtjänst är en insats enligt socialtjänstlagen, SoL. Härryda kommun erbjuder både kommunal och privat hemtjänst i enlighet 

med Lagen om valfrihetssystem LOV. Hemtjänsten är uppdelad i personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad kan 

till exempel vara hjälp med personlig hygien och promenader. Service kan vara tvätt, städ och leverans av mat. Ansökan 

behandlas av biståndsenheten. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Äldre personer som har stort behov av hjälp kan ansöka om plats på något av kommunens äldreboenden. Det innebär en egen 

lägenhet och har finns personal dygnet runt. Det finns gemensamma utrymmen som matsal och vardagsrum. Äldreboenden finns 

i Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, 

växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om 

korttidsplats. 

Vård och omsorgs korttidsplatser finns företrädelsevis på Ekdalagården och Hönekulla gård, men verkställs även på övriga 

boende i Härryda kommun eller på köpt plats utanför kommunen. På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med 

demenssjukdom och på Hönekullagård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd 

 8.6.1 Hemtjänst i ordinärt boende 

Förteckning över brukare  TES Gallras vid 

inaktualitet 

  

Månadsredovisning utförda 

timmar 

 Qlikview Gallras efter 2 år   

Register över brukares 

nycklar 

 Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet 

  

Nyckelkvittenser till brukares 

boenden 

 Hemtjänstlokal/ 

brukare 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter upphörd service 

Tjänstgöringsschema  TimeCare Gallras efter 2 år   

Redovisning av handkassa  Digitalt Gallras efter 7 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Register över innehavare av 

trygghetslarm 

 Digitalt Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 Gallras när innehavet har upphört 

Larmdokumentation  Digitalt Gallras efter 2 år   

Kontrakt och avtal av 

rutinmässig karaktär. T ex 

hyresavtal rörande städning. 

  Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter att avtalet upphört att 

gälla 

Kalendrar dagböcker, 

planeringsböcker 

  Gallras efter 2 år   

 8.6.2 Särskilda boendeformer 

Social dokumentation  Treserva Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Matsedel  Enhetschef Gallras efter 1 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras där mat lagas på plats 

Mötesanteckningar från 

möten med enhetschef för de 

särskilda boendeformerna 

 Enhetschef/ 

verksamhetschef 

5 år/Bevaras   

Mötesanteckningar från 

boenderåd eller motsvarande 

  Fritidsassistent 5 år/Bevaras   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förteckning över boende i de 

särskilda boendeformerna 

  Enhetschef Gallras vid 

inaktualitet  

 Digitalt 

Dagjournal  Assistent Gallras efter 2 år  Underlag för debitering 

Hyreskontrakt, 

besiktningsprotokoll etc. 

 Enhetschef/ Gallras efter 2 år, 

se anm.* 

 *Gallras 2 år efter att kontraktet upphört 

om ingen hyresskuld eller 

besiktningsanmärkning finns.  

Fastighetsfunktionen upprättar och 

förvarar besiktningsprotokoll 

Nyckelkvittenser, boendes 

nycklar 

 Pärm på enheten Gallras efter 2 år, 

se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnande 

Register över innehavare av 

trygghetslarm 

 Digitalt Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

 Gallras när innehavet har upphört 

Larmdokumentation  Digitalt Gallras efter 2 år   

Redovisning av egna medel   Gallras efter 7 år 

 

 Förvaras i separat A3 omslag i akten. 

Handlingarna arkivläggs i arkivboxar när 

ärendet avslutats. 

Planering av genomförande 

av insatser 

 TES Gallras vid 

inaktualitet 

  

Redovisning av handkassa  Digitalt Gallras efter 7 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Vårdtyngdsmätningar, 

underlag 

 Digitalt Gallras vid 

inaktualitet 

  

Egenkontroll enligt 

egenkontrollprogram 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

 8.6.3 Dagverksamhet 

Aktivitetsutbud, program i 

dagverksamhet 

  Bevaras   

Avpersonifierad 

deltagarstatistik i 

dagverksamhet 

 Digitalt  Gallras efter 1 

år/Bevaras, se 

anm. 

 1 arkivexemplar av varje bevaras  

Närvarorapporter  Assistent Gallras efter 2 år   

8.6.4. Handlingar under genomförande av insatser SoL  

-Överenskommelser om 

insatser i särskilt boende** 

-Levnadsberättelse, 

inflyttningssamtal och 

löpande arbetsanteckningar** 

-Anmälningar enligt Lex 

Sarah, noteras i akten 

-Inkomna och utgående 

upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

 Personakt i Närarkiv 

2 

 

Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

I normalfallet fattas beslut i samband 

med utredning och finns i ärendebladet. I 

de fall handläggaren inte har delegation 

att fatta beslut, utan det fattas av aktuell 

nämnd, läggs kopia av protokollsutdraget 

med beslut i personakten.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

-Underlag och administration 

kring avgiftsbeslut enl. SoL, 

hyra, mat o omvårdnad 

-Dokumentation av planering 

som rör den enskilde, t.ex. 

genomförandeplaner 

-Informationsblad 

-Dokumentation om dagliga 

rutiner.  

-Social dokumentation 

** dokumenteras normalt genom 

journalanteckning i Treserva och ska inte 

skrivas ut till genomförandeakten 

 

8.7 Härryda framtid 

 Härryda kommun har ansvar för bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning försörjningsstöd 

vid vissa situationer undervisning i SFI och annan vuxenutbildning samhällsorientering skola, förskoleverksamhet, barnomsorg 

och andra insatser för barn och ungdomar insatser inom det sociala området att se till att övrig kommunal verksamhet och 

service kommer nyanlända till del. 

Inom ramen för den överenskommelse om flyktingmottagande erhåller Härryda kommun en grundersättning från staten. 

Kommunen får också ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka 

kostnaderna för bland annat sfi, samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan. 

Kommuner och landsting kan också få ersättning för vissa särskilda kostnader. Nyanlända som kommer till kommunen tar del av 

etableringsinsatser, i enlighet med lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Försörjningsstödsenheten inom socialtjänsten arbetar med utredningar om försörjningsstöd och försörjningsförmåga och gör 

bedömningar av biståndsbehov efter ansökan. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att minska arbetslösheten i Härryda kommun med målsättning att öka människors 

möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Uppdraget innefattar: 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Arbetsinriktad rehabilitering 

Söka jobb aktiviteter i grupp och individuellt 

Offentligt skyddad anställning (OSA) 

Ungdomstjänst 

Feriepraktik 

Arbetspraktik/arbetsträning 

Ungdomsjobb 

Arbetsförmågebedömningar 

 8.7.1 Ekonomi  

Avstämning Treservakonton Systematiskt Ekonomihandläggar

e 

Gallras efter 2 år   

Avgifter, placering 

barn/ungdomar 

Systematiskt Ekonomihandläggar

e 

Gallras efter 2 år, 

se anm. 

 Gallras 2 år efter avslutad placering. 

Närarkiv 2 

Fakturor köpta platser Systematiskt Närarkiv 2 Gallras efter 2 år  Original hos ekonomiavdelningen 

Kopior på beslut för underlag 

till ersättning till 

korttidsboende och stödfamilj  

  Gallras vid 

inaktualitet 

  

8.7.2 Ekonomiskt bistånd  

Anmälningar som tillhör 

ärende eller ger upphov till 

ärende 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan med underlag  Treserva/personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25 

Se särskild bilaga angående gallring av 

handlingar efter 2 år. 

Beräkningar ekonomiskt 

bistånd 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Utredning i enskilt ärende  Treserva/personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Beslut i förvaltningsdomstol  Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Beslut om bistånd i enskilt 

ärende 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Dokumentation av planering 

som rör den enskilde t ex 

arbetsplan, handlingsplan och 

överenskommelser 

  Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Page 733 of 1089



 

Tillbaka till innehållsförteckning  54 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Fullmakter som avser förskott 

på förmån och liknande 

 Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Fakturor betalda via Treserva Kronologisk Närarkiv 2 Gallras efter 7 år   

Inkomna och upprättade 

handlingar av betydelse för 

ärendet 

  Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Inkomna och upprättade 

handlingar av tillfällig 

betydelse och av rutinartad 

karaktär 

 Treserva/ 

personakt 

Gallras vid 

inaktualitet 

  

Journalblad/ärendeblad  Treserva  Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Kallelse till möte med 

handläggare o dyl. 

 Personakt Gallras vid 

inaktualitet 

  

Lista på sökta arbete  Personakt Gallras vid 

inaktualitet 

  

Polisrapport om brott eller 

misstanke om brott 

 Personakt Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Protokoll och 

minnesanteckningar från 

samverkansgrupper 

 Treserva Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Registerkontroller av tillfällig 

betydelse 

 Personakt Gallras vid 

inaktualitet 

  

Registerkontroll som utgör 

underlag för beslut, tillförs 

akten. 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Remisser från t ex läkare, 

arbetsförmedling, 

beroendevård 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Skriftliga samtycken  Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Skriftlig information till och 

från andra enheter inom 

socialtjänsten och andra 

myndigheter 

 Personakt Gallras efter 5 

år/Bevaras, se 

anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 

25 

Underrättelse från 

Kronofogdemyndigheten om 

avhysning 

 Personakt Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Inbetalningar till konto 28312 

(återbetalningar från klienter 

och FK som kommer in till 

postgirot) 

 Ekonomihandläggar

e 

Gallras efter 7 år  Närarkiv 2 

Klientrekvisitioner, kopia på t 

ex mat, läkemedelsinköp, mat 

från Ekdalagården 

 Ekonomihandläggar

e 

Gallras efter 7 år  Original i effektueringspärmen. Närarkiv 

2 årligen  

Busskort, kontanter till 

klienter 

 Ekonomihandläggar

e 

Gallras efter 7 år   

Utbetalningar ekonomiskt 

bistånd (effektuering) 

 Ekonomihandläggar

e 

Gallras efter 7 år  Kopia av underlaget sätts ihop med 

faktura för att styrka kostnaden. Årligen 

överförs till Närarkiv 2 

Fakturor HVB egenavgifter 

kopior 
 Ekonomihandläggar

e 

Gallras efter 7 år  Original i effektueringspärm. Kopior 

sparas i fakturapärm. Närarkiv 2 i 2 år 

Fakturor betalda via Treserva Kronologiskt Närarkiv 2 Gallras efter 7 år  Förvaras i separat A3 omslag, sökbar 

genom journalanteckning 

Klientfakturor betalda via 

Treserva 

 

Kronologiskt Närarkiv 2 Gallras efter 7 år  Förvaras i separat A3 omslag, sökbar 

genom journalanteckning 

Fakturor köpta platser, kopior 

 

Systematiskt  Gallras efter 2 år  Original hos Ekonomifunktion 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Bilaga till Ekonomiskt bistånd angående ansökningshandlingar  

Inom socialtjänsten hanteras ansökan om bistånd från enskilda. Som bilagor till ansökan bifogas en rad olika handlingar såsom kvitton, räkningar, 

inkomstuppgifter mm. Bilagorna utgör ett underlag för utbetalningen och dessa uppgifter noteras i personakten och framgår ibland annat journal och 

beräkningsblad. Vilka bilagor som lämnats samt eventuell summa av inkomster och kostnader framgår av akten och själva bilagorna till ansökan kan därmed 

gallras efter 2 år.  

Följande handlingar kan gallras efter 2 år: 

 Kostnadsförslag för tandvård, flyttning, glasögon, möbler med mera 

 Uppgifter för kostnader för arbetsresor eller andra resor 

 Kopior på hyresavier och besiktningsprotokoll lägenhet 

 Inkomstunderlag av olika slag så som lön, utbetalning från Försäkringskassa och CSN med flera 

 Kopior på räkningar så som hemförsäkring, fackföreningsavgift, el, telefon, barnomsorg, läkarvård med mera 

 Kopior av självdeklarationer m.m. 

 Kontoutdrag 

 Tandvårdskostnader under förutsättning att behandling är slutförd, gäller 2 år efter avslutad behandling 

 Betalningspåminnelser 

 Intyg om anmälan till Arbetsförmedlingen 

 Kallelse till rättegång 

 Minnesanteckningar från samtal med t ex socialsekreterare 

 Registerkontroller av tillfällig betydelse 

 Meddelande från hyresvärd, elbolag, kronofogdemyndighet om skulder, uppsägningar och avhysningar med mera 

 Förundersökningar och väckande av åtal m.m. 

8.7.3 Arbetsmarknad 

Arbetsfrämjande insatser 

-Beställning, arbetsträning 

-Kartläggning 

-Handlingsplan 

 GW-Arbetsmarknad 

Närarkiv 4 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter avslutad åtgärd  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Uppföljning 

-Minnesanteckningar 

-Överenskommelse med 

deltagare 

-Utvärdering 

8.7.4 Feriepraktik 

-Ansökan 

-Intyg vid särskilda skäl 

-Målsmansintyg 

-Erbjudande om feriepraktik 

-Svarstalong från målsman 

 Feriebas* Gallras vid 

inaktualitet 

 

 *Verksamhetssystemet Feriebas ligger på 

en extern server 

Deltagarlista  Feriebas*  

Pärm hos 

handläggare 

Gallras efter 1 år  *Verksamhetssystemet Feriebas ligger på 

en extern server 

8.7.5 Ungdomsjobb 

-Ansökan 

-3-parts samtal med 

handlingsplan 

-Överenskommelse 

-Samtycke 

-Minnesanteckningar 

 GW-Arbetsmarknad 

Pärm hos 

handläggaren 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter avslutad praktik. 

Dokumentation och handläggning i GW-

Arbetsmarknad 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.7.5 Ungdomstjänst 

Underlag för bedömning: 

-Domstolsbeslut 

-Uppdrag från social-

sekreterare 

-Arbetsplan 

-Utvärdering 

 
Pärm hos 

handläggare 

Treserva och GW-

Arbetsmarknad 

5 år/Bevaras  Underlag för bedömning: kopia av 

domstols beslut samt yttrande från 

Socialtjänsten  

 

Arbetsplan  Treserva och GW-

Arbetsmarknad* 

5 år/Bevaras 

 

  

Årsstatistik  Treserva och GW-

Arbetsmarknad* 

Bevaras  * Tidigare i Qlickview 

Löpande 

8.7.6 Allmän administration Integration  

Statsbidragsansökan Kronologisk Handläggare Gallras efter 10 år   

Utbetalningslistor över 

statsbidrag 

Kronologisk Handläggare Gallras efter 10 år   

Underlag till 

stadsbidragsansökan 

Kronologisk Handläggare Gallras efter 2 år   

Underlag för ansökan om 

särskilda kostnader för äldre, 

sjuka och funktionshindrade 

Årsvis I pärm hos 

handläggare 

Gallras efter 2 år   
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Underlag för hyreskontrakt Kronologiskt Handläggare Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter kontraktet upphört 

Hyreskontrakt Kronologisk Handläggare Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter kontraktet upphört 

under förutsättning att ingen hyresskuld 

kvarstår 

Register över flyktingar  Handläggare Bevaras  Digitalt 

Schablonersättningar  Handläggare  Gallras efter 7 år  Digitalt 

Utbetalningslistor  Handläggare  Gallras efter 7 år   

8.7.7 Personakter inom Integration 

LMA-akt 

-Ärendeblad, journalblad 

-Ansökan om 

dagbidrag/dagersättning 

-Beslut i enskilt ärende 

-Utredningar i enskilt ärende 

-Inkomna och utgående 

handlingar av betydelse i 

ärendet 

-Upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

-Överenskommelser 

  5 år/Bevaras 5 år  

-Underlag till ansökan om 

dagbidrag/dagersättning (t ex 

  Vid inaktualitet   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

kopior av pass, vigselbevis, 

remissutlåtande från läkare) 

-Inkomna/utgående 

handlingar av tillfällig 

betydelse och/eller 

rutinmässig karaktär 

-Upprättade handlingar av 

tillfällig betydelse och/eller 

rutinmässig karaktär 

-Handlingar som styrker 

ansöka om uppehållstillstånd 

-Beslut från 

invandrarmyndighet 

-Förordnande om offentligt 

biträde 

-Underlag för återansökning 

av utgivet bistånd 

-Anmälan till 

hälsoundersökning 

LIF-akt 

-Inkvarteringsundersökan 

från flyktingförläggning 

-Ansökningar från enskild om 

bistånd eller service med 

eventuella bilagor 

-Ärendeblad/journalblad 

-Introduktionsplan 

-Praktikformulär 

-Utredningar i enskilt ärende 

-Ekonomiska beräkningar 

  5 år/Bevaras 5 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 
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-Förbindelse att följa regler 

för introduktionsersättning 

-Yttrande till åklagare och 

allmän domstol 

-Överklaganden med bilagor 

-Korrespondens av betydelse 

i ärendet 

-Underlag till ansökan om 

introduktionsersättning 

(närvarorapporter över 

svenskundervisning och 

praktik, kvitton, 

ersättningsbesked från 

Försäkringskassan om 

föräldrapenning, intyg från 

skola om lexikonbehov, 

kostnadsförslag för tandvård, 

glasögon m.m., kopior av 

hyresavier) 

-Korrespondens av tillfällig 

betydelse och/eller 

rutinmässig karaktär 

-Kopior av räkningar från 

läkare, laboratorier, 

institutioner m.m. (räkningar 

för undersökningar utförda på 

uppdrag av kommunen) 

-Kopior av hyreskontrakt 

-Beslut om hemutrustningslån 

från Centrala 

studiestödsnämnden 

  Vid inaktualiet   
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Anmärkning 

-Beslut från 

invandrarmyndighet 

8.7.8 Rådgivning 

Arbetsanteckningar  Handläggare Gallras vid 

inaktualitet 

  

Statistik   Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

Årsberättelse/verksamhet   Bevaras Handläggare Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

9. Sektor för utbildning och kultur 

Här redovisas handlingar som hanteras inom sektorn för utbildning och kultur. Sektorn består av verksamheterna förskola och annan pedagogisk omsorg, 

grundskola och grundsärskola, utveckling och flerspråkighet (Utvecklings- och stödenheten och Centrum för flerspråkigt lärande), gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola) samt kultur och fritid. Utöver detta finns det en central administration som 

arbetar sektorsövergripande och enheten planering och tillsyn som arbetar administrativt med förskole- och grundskolefrågor. 

För handlingar som hanteras inom alla välfärdsnämndens verksamhetsområden (både SOC och UTK) se: 

7. Välfärdsnämnden 

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde (t ex personal och arbetsmiljö) se dokumenthanteringsplaner fastställda av kommunstyrelsen, 

framför allt: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 
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9.1. Sektorsgemensam verksamhet UTK 

Här redovisas handlingar som förekommer inom flera av sektorns verksamheter. I de fall hanteringen av handlingarna skiljer sig åt mellan verksamheterna 

framgår detta i tabellen. 

Akutlista/Akutpärm/ Krisplan  På respektive enhet Hålls uppdaterad -  

Skolkatalog   Bevaras 2 år  

Remiss från Skolinspektionen 

om etablering av grund- eller 

gymnasieskola samt 

remissvar 

Diarienummer, se 

anm. 

E-postsystem/ 

Platina, se anm. 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Om kommunen väljer att svara på 

remissen diarieförs handlingarna, i annat 

fall gallras de vid inaktualitet. 

9.1.1. Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation 

Enligt skollag (2010:800) 2 kap.19 §. Gäller för anställningar längre än 6 månader, dock högst ett år i sänder. Se även delegationsordning för välfärdsnämnden. 

Övriga personaladministration tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, se: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Delegationsbeslut för 

anställning av lärare och 

förskollärare utan behörighet 

och legitimation 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Övriga personaladministrativa handlingar 

tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, 

se: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för 

utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.2. Skolbibliotek 

Utifrån skollag (2010:800) 2 kap. 35-36 § och bibliotekslag (2013:801). 

För handlingar gällande folkbiblioteken se: 

9.8.2. Bibliotek 

Skolbiblioteksplan, 

verksamhetsövergripande 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring.  

Planen är en del av verksamheternas 

systematiska kvalitetsarbete (SKA). För 

fler handlingar som rör SKA se: 

9.1.7. Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolbiblioteksplan, enhetsvis  På respektive enhet Gallras efter 5 år, 

se anmärkning 

- Planen är en del av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete (SKA) och 

ny plan tas fram årligen. För fler 

handlingar som rör SKA se: 

9.1.7. Systematiskt kvalitetsarbete 

Uppgift om lån  Libra Gallras när lånet 

avslutats 

-  

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap. 2-12 §.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Här redovisas handlingar som har med extra anpassningar och särskilt stöd att göra. Ytterligare handlingar kan finnas under: 

9.1.5. Överlämning och övergång mellan och inom olika skolformer 

Dokumentation om extra 

anpassningar 

 Unikum Bevaras Se anm. Förvaras i Unikum inför framtida e-

arkivering. 

Ansökan om extra resurs i 

förskolan inklusive 

handlingsplan 

 Platina barnakt/ 

Närarkiv USE, se 

anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

barnet slutat i förskolan. Papperskopia på 

förskolan gallras när inskanning till 

Platina har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av Platina barnakt se: 

Platina barnakt 

Ansökan till förskoleteamet   Närarkiv USE/ 

Platina barnakt, se 

anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

barnet slutat i förskolan. Papperskopia på 

förskolan gallras när inskanning till 

Platina har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av Platina barnakt se: 

Platina barnakt 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan till skolteamet  Närarkiv USE/ PMO 

elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

eleven slutat i skolan. Papperskopia på 

skolan gallras när inskanning till PMO 

har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av PMO elevakt se: 

PMO elevakt 

Ansökan kommungemensam 

särskild undervisningsgrupp 

Gruppvis efter 

upprättandedatum 

Närarkiv USE Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 
 

Beslut om särskild 

undervisning 

Personnummer/ 

Diarienummer 

PMO elevakt 

(grundskola)/ 

Närarkiv USE, se 

anm.  

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång, se anm. 

Original till elev/vårdnadshavare Kopia 

av handlingen kan läggas i fysisk elevakt, 

annars gallras papperskopia när 

inskanning till PMO har skett och 

kvalitetssäkrats.  

Om beslutet innebär placering i 

kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp så skickas kopia till 

Utvecklings- och stödenheten. USE:s 

kopia gallras vid inaktualitet. 

Utredning av en elevs behov 

av särskilt stöd 

 Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Pappershandling gallras när inskanning 

till PMO/Platina Kopia av handlingen 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 
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Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

kan läggas i fysisk elevakt (gäller 

grundskola). 

Beslut om att upprätta 

åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm.. 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 

av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 

(gäller grundskola), annars gallras 

papperskopia när inskanning till PMO har 

skett och kvalitetssäkrats.  

Beslut om anpassad 

studiegång 

 Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se förvaringsplats Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 

av handlingen kan läggas i fysisk elevakt, 

annars gallras papperskopia när 

inskanning till PMO har skett och 

kvalitetssäkrats.  

Beslut om att inte upprätta 

åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 

av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 

(gäller grundskola), annars gallras 

papperskopia när inskanning till PMO har 

skett och kvalitetssäkrats.  

Beslut om att avsluta 

åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 

av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 

(gäller grundskola), annars gallras 

papperskopia när inskanning till PMO har 

skett och kvalitetssäkrats.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Protokoll särskild 

undervisningsgrupp (SU) 

Kronologisk O-katalogen Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Intyg om anpassad 

studiegång, t ex 

förberedelseklass 

Personnummer PMO elevakt 

(grundskola), se 

anm. 

Bevaras, se anm. Se förvaringsplats Papper gallras när inskanning till PMO 

har skett och kvalitetssäkrats. 

Uppgift om tidigare extra 

anpassningar och särskilt 

stöd, gymnasieskola 

 E-tjänst Gallras efter att 

väsentlig 

information förts 

över till PMO. 

- Information till Hulebäcksgymnasiet 

angående en elevs tidigare extra 

anpassningar och särskilda stöd. 

9.1.4. Mottagande och undervisning av nyanlända barn och elever, förskola och grundskola 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap. 12 a-12 i §. Handlingarna hanteras av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).  

För handlingar som rör mottagande och undervisning av elever i gymnasieålder se: 

9.6.5. Introduktionsprogram och språkintroduktion 

För handlingar gällande modersmålsundervisning se: 

9.5.8. Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola 

Modersmålsundervisning (gymnasieskola och gymnasiesärskola) 

Ansökan om plats i förskola/ 

grundskola 

- Digitalt, e-tjänst/ på 

papper 

Se anm. Se anm. Hanteras av enheten för planering och 

tillsyn, se: 

9.4.1. Placering i förskola, 

familjedaghem, fritidshem och 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

fritidsklubb 

9.5.1. Placering i grundskola 

Ipad-kontrakt, elev   Gallras vid 

inaktualitet 

- För den tid eleven är på Välkomsten. 

Lathund för mentor om 

mottagandet av nyanlända 

elever 

- Digitalt, Unikum Hålls uppdaterad -  

Lista på nyanlända 

kommunplacerade barn med 

uppehållstillstånd 

- Digitalt hos 

enhetschef CFL 

Hålls uppdaterad -  

Lista på barn för statlig 

ersättning för asylsökande 

(SEA) 

- Digitalt hos 

administratör 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Bifogas ansökan om ersättning för 

kostnader för asylsökande barn. För 

hantering av ansökan, se:  

7.7. Statsbidrag 

Närvaro- och 

frånvaroregistrering 

Personnummer/ 

namn 

Digitalt/på papper Gallras efter 3 år -  

Studiehandledning på modersmålet 

Ansökan om 

studiehandledning på 

modersmålet 

 Digitalt hos 

enhetschef CFL 

Gallras efter 

läsårets slut 

- Hanteras av enhetschef CFL. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om studiehandledning 

på modersmålet 

 Digitalt hos 

enhetschef CFL 

Gallras efter 

läsårets slut 

- Hanteras av enhetschef CFL. 

Sammanställning av 

nyanlända elever som får 

studiehandledning på 

modersmålet 

- Digitalt hos 

enhetschef CFL 

Gallras efter 4 år - Elev räknas som nyanländ de första fyra 

skolåren, därefter gallras listan. 

Individuell plan för mottagande (IPM) 

IPM kan innehålla handlingarna nedan. Den upprättas digitalt i Unikum och delas med rektor och pedagoger på mottagande skola. Handlingarna i IPM blir 

början på elevens individuella utvecklingsplan (IUP) på mottagande skola. För hantering av IUP se: 

Individuell utvecklingsplan (IUP) inklusive studieomdöme 

Anteckning från 

introduktionssamtal 

 Unikum Se anm. Se anm. Hanteras som en del av elevens IUP 

Betyg från ursprungslandet  Unikum Se anm. Se anm. Skannas in, pappersoriginal lämnas 

tillbaka till elev/vårdnadshavare. 

Hanteras som en del av elevens IUP 

Kartläggning av nyanländ 

elevs kunskaper 

 Unikum Se anm. Se anm. Bygger på Skolverkets 

kartläggningsmaterial för bedömning av 

nyanlända elevers kunskaper. Hanteras 

som en del av elevens IUP 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.5. Överlämning och övergång mellan och inom olika skolformer 

Överlämning mellan förskola och grundskola sker i Platina, grundskolan kan sedan lägga in infon i PMO vid behov. Respektive förskoleadministratör avslutar 

akterna i Platina för de barn som börjat i grundskola. Rektor på mottagande grundskola ansvarar för att lägga över det som behövs i PMO i god tid innan 

platinaakten avslutas. 

Blankett för överlämning, 

generell 

 Platina barnakt/ 

PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 

till Platina/PMO. 

Blankett för överlämning, 

särskilda behov 

 Platina barnakt/ 

PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 

till Platina/PMO.  

Dokumentation om 

barns/elevs behov av särskilt 

stöd 

 Platina barnakt/ 

PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 

till Platina/PMO.  

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

Brukarrådsprotokoll Kronologisk Digitalt, se anm. Bevaras 2 år Tas ut på papper inför leverans till 

kommunarkivet. 

Korrespondens - - - - Se: 7.4. Inkommande och utgående 

korrespondens 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

Utifrån skollag (2010:800) 4 kap. Se även sektorns rutin för klagomålshantering (KS § 120/2018) som gäller för alla sektorns verksamheter. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Klagomål och synpunkter - - Se anm. Se anm. Allvarliga klagomål hanteras som 

korrespondens av betydelse, enklare 

klagomål som korrespondens av tillfällig 

och ringa betydelse. Se: 7.4. Inkommande 

och utgående korrespondens 

Rutin för klagomålshantering Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Utifrån skollag 4 kap. Uppdateras centralt 

av sektorskontoret.  

Tillgänglig på IDA. 

9.1.8. Systematiskt kvalitetsarbete 

Utifrån skollag (2010:800) 4 kap.  

Kvalitetsrapport, enhetsvis Enhetsvis Google Drive/ 

Digitalt hos 

enhetschef 

Gallras efter 5 år -  

Underlag till 

kvalitetsrapporter 

- - Gallras efter 5 år -  

9.1.9. Trygghet och studiero 

Utifrån skollag (2010:800) 5 kap. 

Ordningsregler Årsvis På respektive enhet Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om tillfällig 

omplacering av elev 

Personnummer Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 

av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 

(gäller grundskola), annars gallras 

papperskopia när inskanning till PMO har 

skett och kvalitetssäkrats. 

Beslut om omhändertagande 

av föremål 

Personnummer Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 

av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 

(gäller grundskola), annars gallras 

papperskopia när inskanning till PMO har 

skett och kvalitetssäkrats. 

Skriftlig varning Diarienummer, se 

anm. 

Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 

av handlingen skickas till registrator för 

diarieföring. Kopia kan även läggas i 

fysisk elevakt (gäller grundskola), annars 

gallras papperskopia när inskanning till 

PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Beslut om avstängning av 

elev i grundskolan 

Diarienummer, se 

anm. 

PMO Elevakt, se 

anm. 

 

Bevaras, se anm. Se anm. Original med besvärshänvisning till 

vårdnadshavare. Kopia av handlingen 

skickas till registrator för diarieföring. 

Kopia kan även läggas i fysisk elevakt, 

annars gallras papperskopia när 

inskanning till PMO har skett och 

kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om avstängning av 

elev i de frivilliga 

skolformerna 

Diarienummer, se 

anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Vux: Hos rektor, se 

anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Original med besvärshänvisning lämnas 

till elev/vårdnadshavare. Kopia av 

handlingen skickas till registrator för 

diarieföring. Övriga papperskopior 

gallras när inskanning till PMO har skett 

och kvalitetssäkrats (gäller gy och gysär). 

Kopior hos vuxenutbildningen gallras vid 

inaktualitet. 

Utredning gällande 

disciplinär åtgärd mot elev 

Personnummer, se 

anm. 

PMO elevakt, se 

anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Eventuell pappershandling gallras när 

inskanning till PMO har skett och 

kvalitetssäkrats. 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

Utifrån skollag (2010:800) 6 kap. 

Likabehandlingsplan/Plan 

mot kränkande behandling 

och diskriminering 

Årsvis På respektive enhet Bevaras 2 år  

Anmälan till rektor om 

misstänkt kränkande 

behandling eller 

diskriminering  

Diarienummer/ 

Personnummer 

Förskola: Platina 

Barnakt 

Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Bevaras Förskola, gr och 

grsär, gy och 

gysär: Se 

respektive 

förvaringsplats 

Vux: 2 år 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Vux: 

Hos enhetschef 

Anmälan till huvudman av 

misstänkt kränkande 

behandling eller 

diskriminering  

Diarienummer, se 

anm. 

E-tjänst/ Platina, se 

anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Görs av rektor via e-tjänst enligt 

sektorsgemensam rutin.  

Kopia kan läggas i Platina barnakt/ PMO 

elevakt. Eventuella papperskopior gallras 

vid inaktualitet. 

Utredning av och åtgärder vid 

misstänkt kränkande 

behandling eller 

diskriminering 

Personnummer/ 

Diarienummer 

Förskola: Platina 

Barnakt 

Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Vux: 

Hos enhetschef 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats 

Vux: 2 år 

Avslutad utredning utgör underlag för 

delegationsbeslut till välfärdsnämnden 

(görs av rektor via e-tjänst). 

Delegationsbeslut om utredd 

kränkning eller 

diskriminering 

Diarienummer E-tjänst/ Platina, se 

anm. 

Bevaras 2 år Görs av rektor via e-tjänst enligt 

sektorsgemensam rutin.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kopia kan läggas i Platina barnakt/ PMO 

elevakt. Eventuella papperskopior gallras 

vid inaktualitet. 

Dokumentation av åtgärder 

mot kränkande behandling 

och diskriminering 

Personnummer/ 

Diarienummer 

Förskola: Platina 

Barnakt 

Gr och grsär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt, se anm. 

Vux: 

Hos enhetschef 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats. 

 

Rutin för anmälan och 

utredning av kränkande 

behandling och 

diskriminering 

 Sektorskontoret Hålls uppdaterad - Tillgänglig digitalt på IDA. Uppdateras 

centralt av sektorskontoret. 

9.1.11. Anmälningsärenden hos Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen 

Anmälan Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Begäran om yttrande Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år  

Yttrande/ Redovisning/ 

Utredning 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 

Kompletteringsbegäran och 

komplettering 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år  

Beslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Beslut av vikt för verksamheten delges 

välfärdsnämnden. 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år  

9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Grundsärskolans och träningsskolans elevakter kan innehålla nedan nämnda handlingar. Grundsärskolans akter finns digitalt i Platina och på papper hos 

utvecklings- och stödenheten. Den digitala elevakten i Platina avslutas när eleven går vidare till gymnasiet. 

Om eleven börjar på Hulebäcksgymnasiet överförs pappersakten till gymnasieskolan och hanteringen fortgår på papper.  
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Tillbaka till innehållsförteckning  79 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Om eleven börjar på skola med annan huvudman kan kopia på akten överlämnas till mottagande skola under förutsättning att vårdnadshavare ger sitt samtycke 

till det. Pappersoriginalet finns då kvar på utvecklings- och stödenheten och överlämnas till kommunarkivet 2 år efter att eleven slutat i kommunens skola. 

Elevakten läggs i ett aktomslag och förses med elevens personnummer, för- och efternamn innan den överförs till kommunarkivet. 

Psykologisk bedömning Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

 

Pedagogisk bedömning Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

Social bedömning Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

Medicinsk bedömning Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av betydelse Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

Framställan om utredning 

inför mottagande i särskolan 

Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

Ansökan om mottagande i 

särskolan 

Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

Beslut om mottagande 

i/utskrivning ur särskolan 

Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

Personbevis Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppföljning av extern 

studieplats 

Grsär: 

Diarienummer 

Gysär: 

Personnummer 

Grsär: Närarkiv 

USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 

gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 

skolgång 

 

9.1.13. Tillsyn av fristående verksamheter 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Underlag för tillsyn Diarienummer Platina Bevaras 2 år Inklusive kompletteringsbegäran och 

komplettering. 

Upprättat beslut Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

9.1.14. Mottagande av barn eller elev i annan kommun än hemkommunen, förskola och grundskola 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Begäran om yttrande från 

annan kommun än 

hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år  

Yttrande till annan kommun 

än hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Överenskommelse för 

barn/elev om mottagande i 

annan kommun än 

hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 

9.1.15. Tilläggsbelopp till annan huvudman 

Tilläggsbelopp avseende barn och elever med rätt till modersmålsundervisning eller som har omfattande behov av särskilt stöd. För barn och elever i förskole- 

och grundskoleålder handläggs ärendena av utvecklings- och stödenheten (särskilt stöd) och enheten för planering och tillsyn (modersmål). För elever i 

gymnasieålder handläggs ärendena av Hulebäcksgymnasiet. 

Ansökan om tilläggsbelopp Diarienummer Förskola och 

grundskola: Platina 

samt Närarkiv USE/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Gymnasieskola: 

Närarkiv gymnasiet 

Bevaras 5 år  

Beslut om tilläggsbelopp Diarienummer Förskola och 

grundskola: Platina 

samt Närarkiv USE/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Gymnasieskola: 

Närarkiv gymnasiet 

Bevaras 5 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Överklagande Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 5 år Diarieförs som ett nytt ärende. 

Föreläggande och yttrande i 

överklagandeärenden 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 5 år  

Dom Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 5 år  

Korrespondens av betydelse, 

inkommande och utgående 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 5 år  

9.1.16. Nationella prov 

Nedan redovisas handlingar som rör nationella prov i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Hanteringen är delvis digitaliserad. De digitala nationella 

proven finns i tjänsten Digiexam för grundskolan. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns de i Exam.net. De digitala nationella proven skrivs ut efter 

utförande och förvaras på respektive enhet fram till gallring/överföring till kommunarkiv, enligt nedan.  

Övriga prov, tester och betygsunderlag redovisas under respektive verksamhet: 

9.5. Grundskola och grundsärskola 

9.6. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

9.7. Vuxenutbildning 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Arbetsmaterial/administration 

av nationella prov 

Ämnesvis Hos ansvarig 

lärare/rektor 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Oanvända nationella prov Klassvis och 

alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Beakta provsekretess, strimlas eller 

lämnas till bränning.  

Elevlösning i svenska, 

svenska som andra språk och 

SFI samtliga delar 

Klassvis och 

alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Bevaras 2 år  

Elevlösning övriga ämnen Klassvis och 

alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Gallras efter 5 år -  

Sammanställning över 

resultat i nationella prov i 

svenska, svenska som andra 

språk och SFI 

Klassvis och 

alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Bevaras 2 år  

Sammanställning över 

resultat i övriga ämnen 

Klassvis och 

alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Gallras efter 5 år -  

9.1.17. Tellus resurscenter och ÅterC återanvändningscenter 

Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn, elever och pedagoger inom kommunens för- och grundskola. Syftet är att utveckla barn och elevers intresse för 

och kunskaper i matematik, teknik och naturvetenskap. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

ÅterC är ett återanvändningscenter för kommunala för- och grundskolan. På ÅterC finns överblivet spillmaterial som används till kreativa projekt. 

Anhöriglista för deltagande 

barn 

  Gallras vid 

inaktualitet 

- Kontaktuppgifter till anhöriga till barn 

som deltar i fritidsaktiviteter. 

Besöksstatistik  Tellus: Digitalt 

ÅterC: på papper 

Gallras efter 5 år - Sammanställs en gång per termin. 

Används som underlag för det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Deltagarlista -  Gallras vid 

inaktualitet 

- Lista på barn som deltar i 

sommaraktiviteter och fritidsaktiviteter. 

Program för verksamheten på 

Tellus 

Kronologisk Digitalt hos 

handläggare, se anm. 

Bevaras 2 år Fastställt program med bilagor tas ut på 

papper en gång varje läsår. 

Planering av programpunkter Kronologisk Google Drive Hålls uppdaterad -  

Manus till dramatiseringar 

vid elevbesök 

Kronologisk Google Drive Gallras vid 

inaktualitet 

  

Riskbedömning för 

laborationer och material 

 

 

 

 

Google Drive Gallras vid 

inaktualitet 

 

 

 

 

Riskbedömning görs när verksamheterna 

ska utföra en laboration eller använda nya 

material. Riskbedömningen gallras när 

laborationen inte längre utförs/materialet 

inte längre används. 

Lista över riskbedömda 

material/laborationer 

- - Hålls uppdaterad   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.2. Barn- och elevhälsa 

Utifrån skollagen 2 kap. 25-28 §. 

Här redovisas handlingar som hanteras inom elevvårdande verksamhet som sköts av funktioner inom skolan som t ex skolkurator, studie- och yrkesvägledare, 

socialpedagog, specialpedagog och rektor. Den största delen av dokumentationen finns i PMO elevakt för grundskola och gymnasieskola. Inom förskolan lagras 

dokumentationen i Platina barnakt. Pappershandlingar gallras när inskanning till Platina/PMO har skett och kvalitetssäkrats om inte original ska skickas till annan 

instans. 

För handlingar som hanteras av elevhälsans medicinska insats och elevhälsans psykologiska insats se:  

9.3. Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser (EMI och EPI) 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Anteckning rörande elev 

från elevhälsoteam 

(EHT) 

Kronologisk Gr och grsär: PMO 

Elevakt 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats 

 

Anmälan Aj, olyckor Diarienummer/ 

Personnummer 

Förskola: Platina 

Barnakt 

Grundskola och 

grundsärskola: PMO 

Elevakt 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anmälan Oj, tillbud Personnummer Förskola: Hos 

förskolans 

administrativa enhet  

Grundskola och 

grundsärskola: Hos 

rektor 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Sammanställning Aj- 

och Oj-anmälningar, 

förskola 

Kronologisk Hos förskolans 

administrativa enhet 

 

Hålls uppdaterad - Statistik för uppföljning. 

 

Anmälan till 

socialtjänsten 

 Förskola: Platina 

Barnakt 

Gr och grsär: PMO 

Elevakt 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Orosanmälan. Original till socialtjänsten. 

Elevvårdsanteckning/ 

protokoll 

 Gr och grsär: PMO 

Elevakt 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 

förvaringsplats 

Inklusive beslut om åtgärder.  

 

Handlingar rörande Personnummer PMO Bevaras Se respektive  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

barns/elevs 

hälsotillstånd, t ex 

allergier, inklusive 

läkarutlåtanden 

förvaringsplats 

Kurators löpande 

anteckningar rörande 

elever 

Personnummer Gr och grsär: PMO 

Elevakt 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats 

 

Specialpedagogisk 

utredning 

Personnummer Gr och grsär: PMO 

Elevakt 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats 

 

SOL, läs- och 

skrivutredning 

Personnummer Gr och grsär: PMO 

Elevakt 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats 

  

Pedagogisk kartläggning Personnummer Gr och grsär: PMO 

Elevakt 

Gy och gysär: PMO 

Elevakt 

Bevaras Se respektive 

förvaringsplats 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.3. Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser (EMI och EPI)  

Utifrån skollagen 2 kap. 25-28 §.  

Här redovisas handlingar som hanteras inom elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI). 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är till största del hälso- och sjukvård och omfattar drygt 7000 patienter i kommunen i åldrarna 6 år till 20 år. Elevhälsans 

psykologiska insats (EPI) är en del av skolornas arbete samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och går under hälso- och sjukvårdslagarna. EMI och 

EPI ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

I Härryda kommun delas ansvarat för både EMI och EPI på två verksamhetschefer, en för grundskola och en för gymnasieskola. Välfärdsnämnden är ansvarig 

vårdgivare. 

För handlingar som hanteras av övriga elevvårdande funktioner inom skolan som t ex kurator, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog, specialpedagog och 

rektorn, se: 

9.2. Barn- och elevhälsa 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.3.1. Planering och redovisning av verksamheten 

Patientsäkerhetsberättelse  Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

- Underlag Årsvis Hos 

verksamhetschef 

EMI/ EPI 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Verksamhetsberättelse Diarienummer Sektorskontorets 

närarkiv/ Platina 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

Verksamhetsplan  Årsvis Hos 

verksamhetschef 

EMI/ EPI 

Bevaras 2 år  

Loggar i PMO Personnummer PMO Gallras efter 5 år -  

9.3.2. Avvikelserapportering 

Sammanställning/ resultat av 

analyserade enskilda 

avvikelserapporter 

Datumordning Hos medicinskt/ 

psykologiskt 

ledningsansvarig 

Bevaras 2 år  

Enskild avvikelserapport Datumordning Hos medicinskt/ 

psykologiskt 

ledningsansvarig 

Gallras, se anm. 3 år, se anm. Gallras efter att den använts i en 

händelseanalys där sammanställning 

gjorts för rapportering och uppföljning av 

mål och resultat. Gallring av enskilda 

avvikelserapporter får inte ske om dessa 

behövs för vårdgivarens uppföljning eller 

om dessa kan behövas för framtida 

utredningar i disciplin- eller 

patientskadeärenden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.3.3. Anmälningsärenden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Avser anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen samt anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria-anmälan). 

Anmälan Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

Begäran om yttrande Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

Yttrande Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

Begäran om komplettering 

och komplettering 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

Beslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. 

9.3.4. Medicinsk journal 

För hantering se även metodhandbok för elevhälsans medicinska insats. För elever födda 1992 och tidigare är journalerna på papper. Från 1992 och framåt kan 

journaler finnas digitalt och/eller på papper. Nyanlända elevers journaler förs på papper. 

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet/ursprunglig vårdgivare enligt tabellen nedan. Journaler i PMO lagras digitalt i systemet inför framtida e-

arkivering. Pappershandling gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Journalanteckning Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 

skolgång 

 

Inskannad handling i EMI-

journal 

Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 

skolgång 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 

skolgång 

 

Medgivande att lämna ut 

journaluppgift till annan 

Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 

skolgång 

 

Minnesanteckning och 

arbetsmaterial 

Personnummer Skolläkare/ 

skolsköterska/ PMO 

Gallras, se anm. 1 år efter avslutad 

skolgång Se anm. 

Gallras när väsentlig information förts in 

i PMO. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Logopedutredning Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 

skolgång 

Logopedutredningar från annan instans. 

Rekvisition av EMI-journal  E-tjänst 

journalrekvisition 

Bevaras 1 år efter avslutad 

skolgång 

 

Övriga inkomna handlingar Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 

skolgång 

 

9.3.5. Psykologjournal 

Förskola och grundskola 

Förskola: All journalföring sker på papper tills vidare. För barn som har börjat i förskoleklass fram t om läsåret 2011/2012 bevaras journalen på papper och 

överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan.  

För barn som har börjat i förskoleklass fr om hösten 2012 skannas journalen in i PMO och lagras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappersjournal 

gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Grundskola: All journalföring och allt bevarande sker digitalt i PMO med undantag för journaler för elever utan personnummer samt protokoll till psykologiska 

test som omfattas av instrumentsekretess. I dessa fall sker journalföringen och bevarandet på papper.  

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan. Journaler i PMO lagras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappershandling 

gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Journalanteckning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  6 år efter avslutad 

grundskola 

 

Psykologisk undersökning 

och psykologiskt test 

Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  6 år efter avslutad 

grundskola 

Observera att protokoll till psykologiska 

test som omfattas av instrumentsekretess 

journalförs och bevaras i pappersform. 

Psykologisk utredning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras 6 år efter avslutad 

grundskola 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO, se anm. Bevaras, se anm. 6 år efter avslutad 

grundskola, se 

anm. 

Remissvaret skannas in i sin helhet i 

PMO, pappersoriginal gallras när 

inskanning kvalitetssäkrats. 

Övriga inkomna handlingar Personnummer PMO Bevaras 6 år efter avslutad 

grundskola, se 

anm. 

T ex psykologutlåtanden från annan 

vårdgivare. 

Gymnasieskola 

All journalföring och allt bevarande sker digitalt i PMO med undantag för journaler för elever utan personnummer samt protokoll till psykologiska test som omfattas av 

instrumentsekretess. I dessa fall sker journalföringen och bevarandet på papper. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan. Journaler i PMO bevaras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappershandling gallras 

när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Journalanteckning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  3 år efter avslutad 

gymnasieskola 

 

Psykologisk undersökning 

och psykologiskt test 

Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  3 år efter avslutad 

gymnasieskola 

Observera att protokoll till psykologiska 

test som omfattas av instrumentsekretess 

journalförs och bevaras i pappersform. 

Psykologisk utredning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras, se anm. 3 år efter avslutad 

gymnasieskola 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO, se anm. Bevaras, se anm. 3 år efter avslutad 

gymnasieskola, se 

anm. 

Papper gallras när anteckning om 

inkommet svar gjorts i journalen. 

9.4. Förskola och pedagogisk omsorg 

I Härryda kommun finns kommunala förskolor i samtliga geografiska områden. Dessutom finns det kommunala familjedaghem och öppna förskolor i 

Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. Här redovisas handlingar som hanteras inom alla dessa verksamhetsformer samt en del handlingar gällande 

fritidshem och fritidsklubb.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.4.1. Placering i förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan förskola, digitala Personnummer IST förskola Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i IST förskola 

inför framtida e-arkivering. 

Ansökan förskola särskilda 

skäl 

Kronologisk Sektorskontorets 

närarkiv 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Ansökan blir inaktuell 

när beslut om ansökan slutat gälla. 

Ansökan fritidshemsplats 

särskilda skäl 

Kronologisk Sektorskontorets 

närarkiv 

Rensas vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Ansökan i original 

finns på respektive skola i elevens 

elevakt, kopia 

Debiteringsunderlag Personnummer Extens Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 

framtida e-arkivering. 

Inkomstuppgift/ 

inkomstredovisning för 

vårdnadshavare 

Personnummer Extens/ 

Sektorskontorets 

närarkiv (på papper) 

Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 

framtida e-arkivering. 

Inkomstredovisning på papper gallras när 

barnets placering upphör eller ny 

inkomstredovisning skickats in. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Platserbjudande Personnummer IST förskola Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i IST förskola 

inför framtida e-arkivering. 

Schema Personnummer Tempus Hålls uppdaterade -  

Kölista  IST förskola Hålls uppdaterade -  

Lista över placerade barn Enhetsvis Extens Bevaras, se anm. Se anm. Tas ut på papper 1 april och 15 oktober 

varje år och överlämnas till 

kommunarkivet. 

Uppsägning av plats på 

vårdnadshavares begäran 

 Digitalt hos 

handläggare 

Gallras efter 2 år -  

Utökad vistelsetid 

Hanteras på respektive enhet, kopia till enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan och beslut   Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Kopia på blanketten skickas till enheten 

för planering och tillsyn, kopia gallras vid 

inaktualitet. 

9.4.2. Kravhantering förskola och pedagogisk omsorg 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Avbetalningsplan - - Se anm. Se anm. Hanteras av ekonomifunktionen, se: 2. 

Dokumenthanteringsplan för ekonomi 

och upphandling. 

Restlängdlista - Hos handläggare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Korrespondens angående 

obetalade fakturor: 

- brev, en obetalad faktura 

- varsel 

- brev, beslut om uppsägning 

- korrespondens från 

vårdnadshavare 

- information om 

avbetalningsplan 

Personnummer Hos handläggare Se anm. Se anm. Gallras senast 1 år efter att skulden har 

reglerats (avbetalats eller avskrivits). 

9.4.3. Sommaröppen verksamhet 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om placering under 

stängningsveckor 

 E-tjänst 

sommaröppet 

Gallras efter 6 

månader 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag till ansökan, t ex 

arbetsgivarintyg och 

sjukintyg 

 E-tjänst 

sommaröppet/ e-

postsystem, 

handläggare 

Gallras efter 6 

månader, se anm. 

- Underlag som inkommit mejlledes gallras 

vid inaktualitet. 

Informationsbrev om 

placering på sommaröppen 

verksamhet 

Kronologisk E-postsystem Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Lista och schema över 

placering på sommaröppen 

verksamhet 

Enhetsvis O-katalogen Gallras vid 

inaktualitet 

-  

9.4.4. Barnets lärande och utveckling 

Dokumentation om barnets 

utveckling och lärande 

 Pluttra/ på papper Gallras när barnet 

har slutat i 

förskolan, se anm. 

- Information som ska med till grundskolan 

överlämnas till mottagande skola. 

Löpande arbetsanteckningar 

rörande barn 

 Pluttra/ Platina 

barnakt/ på papper 

hos enhetschef 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Anteckning av vikt skannas/läggs in i 

barnakten i Platina, därefter kan 

eventuellt pappersoriginal gallras. För 

hantering av barnakten i Platina se nedan. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Platina Barnakt 

En del barn i förskola och annan pedagogisk omsorg har en egen digital barnakt i Platina. Akten avslutas i Platina 2 år efter att barnet slutat i verksamheten. 

Pappershandlingar som skannats in i barnakten kan gallras förutsatt att underskriven handling inte behövs för att kunna hävda juridisk giltighet. Barnakten lagras 

digitalt i Platina inför framtida e-arkivering 

Barnakt Platina Diarienummer Platina Bevaras, se anm.  Se anm. För handlingar som kan finnas i 

barnakten se övriga handlingar under 

9.4.4. samt: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt 

stöd 

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

9.1.9. Trygghet och studiero 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot 

kränkande behandling och diskriminering 

9.2. Barn- och elevhälsa 

9.5. Grundskola och grundsärskola 

Här redovisas handlingar som rör grundskola och grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.  

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.5.1. Placering i grundskola  

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. För handlingar rörande mottagande i särskola och träningsskola se: 

9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Anmälan om eller byte av 

plats i den kommunala 

grundskolan 

Personnummer E-tjänst/ på papper 

hos handläggare, se 

anm. 

Gallras efter 1 år - Utgör underlag för delegationsbeslut 

till välfärdsnämnden om elev är 

folkbokförd i annan kommun. Om 

ansökan sker på papper förvaras den i 

pärm hos handläggare fram till 

gallring. 

In- och utflyttningsanmälan Personnummer E-tjänst Gallras vid 

läsårets slut 

-  

Beslut om placering av elev 

vid skolenhet  

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 5 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 

Uppgift om elevs placering 

vid skolenhet 

Personnummer Extens Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 

framtida e-arkivering. 

Lista över elever som är 

hemmahörande i kommunen 

men går i skola i annan 

kommun eller fristående 

skola. 

Enhetsvis Extens Se anm. Omgående Tas ut på papper 1 april och 15 oktober 

varje år och överlämnas till 

kommunarkivet från enheten för 

planering och tillsyn. 

Page 781 of 1089



 

Tillbaka till innehållsförteckning  102 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Klasslista/grupplista  Extens Se anm. - Klasslistor tas ut på papper 1 april och 

15 oktober och lämnas till 

kommunarkivet från enheten för 

planering och tillsyn. 

9.5.2. Skolpliktsbevakning 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om uppskjuten 

skolplikt 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om tidigare skolstart - E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om fullgörande av 

skolplikt på annat sätt 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om skolpliktens 

upphörande på grund av 

varaktig utlandsvistelse 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Beslut efter ansökan om: 

- uppskjuten skolplikt 

- tidigare skolstart 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år, 

se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Kopia på beslut 

bifogas delegationsbeslutet. 

Page 782 of 1089



 

Tillbaka till innehållsförteckning  103 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- fullgörande av skolplikt på 

annat sätt 

-skolpliktens upphörande på 

grund av varaktig 

utlandsvistelse 

Föreläggande om att fullfölja 

skolplikt samt utdömande av 

vite 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Beslutas av välfärdsnämnden. 

Arbetsmaterial - Hos handläggare    

Korrespondens angående elev - - Se anm. Se anm. För hantering se:  

7.4. Inkommande och utgående 

korrespondens 

Anmälan till socialtjänsten i 

skolpliktsärende 

Personnummer Närarkiv 

sektorskontoret 

Gallras när 

ärendet avslutats, 

se anm. 

Se anm. Orosanmälan. Original skickas till 

socialtjänsten. 

Anmälan till skatteverket - Hos handläggare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Uppgift om elev - Extens - -  

Riktlinjer/reglemente Diarienummer Platina Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Utredning av elevs frånvaro 

Utifrån skollag (2010:800) 7 kap. 19a §. Handlingarna hanteras på respektive skola.  

Utredning av elevs frånvaro Personnummer PMO elevakt, se 

anm. 

Bevaras, se anm. - För hantering se: Elevakt (grundskola) 

Anmälan till huvudman om 

utredning av elevs frånvaro 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Papperskopia på skolan 

gallras vid inaktualitet. 

8.5.3. Skolskjuts 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om skolskjuts - E-tjänst skolskjuts Gallras efter 1 år -  

Beslut, beviljade - E-tjänst skolskjuts Gallras efter 1 år -  

Beslut, avslag Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 

Riktlinjer/reglemente Diarienummer Platina Bevaras 2 år Fastställs av kommunfullmäktige. 

9.5.4. Elev- och skoladministration 

Anhöriglista elever   Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kontrakt och 

överenskommelser med 

elever 

  Gallras vid 

inaktualitet 

- T ex kontrakt för digitala verktyg. 

Närvaro- och 

frånvaroregistrering 

Personnummer Skola24 Gallras efter 3 år -  

Ledighetsansökan för elev Personnummer Skola24 Gallras efter 

läsårets slut 

-  

Valblanketter   Gallras vid 

inaktualitet 

- Elevens val, språkval o dyl. 

Schemaläggning och kursplanering 

Arbetsplaner, lokala   Bevaras 2 år  

Kurs- och timplaner, lokala   Bevaras 2 år Elevens val, skolans val, profil 

Klasschema Läsårsvis Skola24/ skolans 

expedition 

Bevaras, se anm. Två gånger per 

läsår, se anm. 

Upprättas i verksamhetssystem (Skola24) 

och tas ut på papper 15 oktober och 1 

april varje år. 

Lärarschema  Skola24/ skolans 

expedition 

Gallras efter 3 år -  

Övriga scheman   Hålls uppdaterade - T ex scheman för fritidshem och 

fritidsklubb. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppflyttning av elev 

Utifrån skolförordning 4 kap 5-7 §. 

Handlingarna lagras tills vidare i PMO inför framtida e-arkivering. 

Begäran från vårdnadshavare 

om att elev får gå om en 

årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 

Platina/PMO har skett och 

kvalitetssäkrats. 

Yttrande från vårdnadshavare 

om att elev får gå om en 

årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 

Platina/PMO har skett och 

kvalitetssäkrats. 

Beslut om att inte flytta upp 

elev till närmast högre 

årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 

Platina/PMO har skett och 

kvalitetssäkrats. 

Beslut om att flytta upp elev 

till en högre årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 

Platina/PMO har skett och 

kvalitetssäkrats. 

Medgivande från 

vårdnadshavare om att flytta 

upp elev till en högre årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 

Platina/PMO har skett och 

kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Handling rörande 

gymnasieval 

 Hos studie- och 

yrkesvägledare 

Gallras vid 

inaktualitet 

  

Löpande arbetsanteckningar 

rörande elever 

  Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Minnesanteckning från 

utvecklingssamtal 

  Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Under förutsättning att relevant 

information förs över till IUP. 

Elevakt 

För elever i grundskolan kan det finnas en: 

- Fysisk elevakt som förvaras i respektive enhets arkiv/arkivskåp fram tills att den överlämnas till kommunarkivet. 

- Digital elevakt i PMO som lagras i systemet inför framtida e-arkivering. 

För elevdokumentation som kan finnas i PMO elevakt/den fysiska elevakten se övriga avsnitt under 8.5. samt: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

9.1.9. Trygghet och studiero 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

9.2. Barn- och elevhälsa 

PMO elevakt grundskola Personnummer PMO Bevaras, se anm. Se anm. Förvaras tills vidare i PMO inför framtida 

e-arkivering. 

 

Fysisk elevakt, kan innehålla 

t ex:  

- korrespondens med 

vårdnadshavare 

- kopia på beslut om 

åtgärdsprogram  

- bedömningsstöd för 

tidiga insatser 

- kopia på anmälan vid 

misstanke om 

kränkande behandling 

Personnummer Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras, se anm. 2 år efter att 

eleven gått ut 

grundskolan, se 

anm. 

Den mesta elevdokumentationen finns 

inskannad digitalt i PMO elevakt (se 

ovan). 

Prov och betygssättning 

Nationella prov - - - - För hantering se: 

9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester, 

läxförhör och 

inlämningsuppgifter 

  Se anm. Se anm. Överlämnas till eleven, i de fall 

handlingarna finns kvar på skolan kan de 

gallras vid inaktualitet.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Terminsbetyg     Skrivs ut och lämnas till elev vid 

terminsslut. 

Slutbetyg Klassvis och 

personnummer 

Extens Bevaras, se anm. Se anm. Underskrivna slutbetyg skannas in 

klassvis och skickas till registrator på 

sektorskontoret för arkivering. Original 

lämnas till elev. 

Betygskatalog Års- och klassvis Extens/ Skolans 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 

förekommande fall bifogas lista över 

förkortningar och sifferkoder med 

förklaring. 

Intyg om avgång från 

grundskolan 

Årsvis och 

personnummer 

 Bevaras 2 år Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg. 

Skannas in med slutbetygen. 

Resultat sommarskola   Bevaras  2 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 

förekommande fall bifogas lista över 

förkortningar och sifferkoder, med 

förklaring. 

Betygssättning grundsärskola 

Efter avslutad skolgång i grundsärskolan får eleverna ett intyg om den utbildning de genomgått. Om elev eller vårdnadshavare begär det ska intyget kompletteras 

med ett studieomdöme. Om elev eller vårdnadshavare begär det ska betyg sättas i grundskolans ämnen. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Betyg Årsvis och 

personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Intyg om genomgången 

utbildning 

Årsvis och 

personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Begäran om studieomdöme Årsvis och 

personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Studieomdöme Årsvis och 

personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Individuell utvecklingsplan (IUP) inklusive studieomdöme 

Underlag till IUP - - Gallras vid 

inaktualitet 

- Under förutsättning att relevant 

information har förts över till IUP. 

IUP:er för elever födda den 

5:e, 15:e och 25:e varje 

månad 

Personnummer Unikum Bevaras 2 år Gäller samtliga IUP:er för elever födda 

dessa datum. 

Övriga IUP:er Personnummer Unikum Gallras efter 5 år -  

Bedömningsstöd tidiga stödinsatser 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap 4 §.  Bedömningsstöden är obligatoriska för årskurs 1 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För handlingar som rör extra anpassningar och särskilt stöd se: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Muntlig uppgift, formulär och 

avstämning 

- - Gallras vid 

läsårets slut, se 

anm. 

Se anm. Om resultatet av bedömningen ligger till 

grund för extra anpassning läggs 

uppgifterna i fysisk elevakt, för hantering 

se handlingstyp Fysisk elevakt under: 

9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Skriftlig uppgift - - Gallras vid 

läsårets slut, se 

anm. 

Se anm. Om resultatet av bedömningen ligger till 

grund för extra anpassning läggs 

uppgifterna i fysisk elevakt, för hantering 

se handlingstyp Fysisk elevakt under: 

9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Sammanställning - - Gallras vid 

läsårets slut 

- Avser sammanställning för både muntliga 

och skriftliga uppgifter. 

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 

Sammanställning av 

placeringar 

Års- och klassvis Hos studie- och 

yrkesvägledare 

Bevaras 2 år  

Omdömen, besked, uppgifter 

om val och önskemål 

- Praktikplatsen.se Gallras vid 

inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Modersmålsundervisning grundskola 

Utifrån skollag 10 kap 7 §. Handlingarna hanteras av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). För prov- och betygshandlingar se: 

Prov och betygssättning 

För handlingar gällande modersmålsundervisning i gymnasieskola och gymnasiesärskola se: 

Modersmålsundervisning gymnasieskola 

Ansökan om 

modersmålsundervisning 

 E-tjänst modersmål 

grundskola 

- Gallras efter 

läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Nekande beslut om 

modersmålsundervisning 

 E-postsystem - Gallras efter 

läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Uppsägning av plats i 

modersmålsundervisning 

 E-tjänst modersmål 

grundskola 

- Gallras efter 

läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Närvaro- och 

frånvaroregistrering 

Personnummer/ 

namn 

 - Gallras efter 3 år  

Sammanställning av elever 

som får modersmåls- 

undervisning 

- Digitalt hos 

enhetschef 

- Gallras efter 

läsårets slut 

Uppgifterna finns även tillgängliga 

digitalt i Qlikview. 

Slutligt schema modersmål Läsårsvis Se anm. Omgående Bevaras, se anm. Upprättas digitalt och tas ut på papper 15 

april och 15 oktober varje år. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.6. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Här redovisas de handlingar som hanteras inom kommunens gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Anteckningar från 

arbetslagsmöte 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Anteckningar Huleråd  Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar klassråd  Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar 

skolutvecklingsråd 

 Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar 

ämneskonferens 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Anteckningar R6 

(rektorsmöten) 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Övriga samverkansprotokoll  Pärm 

gymnasieexpeditione

n  

Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Vid samverkan med grupper/ 

organisationer utanför skolan ska 

arkivansvaret fastslås inom 

samverkansgruppen. Om arkivansvaret 

faller på Hulebäcksgymnasiet ska 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

handlingarna bevaras, i övriga fall gallras 

handlingarna vid inaktualitet. 

Planer och policydokument 

utarbetade på skolan 

Årsvis Teams Bevaras 2 år Ett exemplar av varje bevaras. 

Kontrollera att årtal finns på 

planen/policydokumentet vid arkivering. 

 

Skickas till registrator för diarieföring 

T ex: ledningsdeklaration, 

Hulebäcksgymnasiets fyra övergripande 

mål, regler och policy för 

Hulebäcksgymnasiets IT-policy, 

drogpolicy, hälsoplan, ett arbetslags 

policy/plan för ett specifikt program 

(programidé, plan för lärande osv). 

För hantering av likabehandlingsplan/ 

plan mot kränkande behandling se: 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot 

kränkande behandling och diskriminering 

För policydokument och riktlinjer som 

fastslås politiskt se: 

7.2. Allmän administration 

välfärdsnämnden 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Verksamhetsberättelse per 

arbetslag 

 Teams Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Hulebäcksgymnasiets webb 

Gäller hule.harryda.se och hulebacksgymnasiet.harryda.se. 

Gränssnitt Kronologisk Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 1 år, se anm. Skrivs ut på papper. Gränssnittet av 

startsida och av webbplatsens struktur tas 

ut en gång om året samt vid större 

förändringar. Kontrollera att årtal finns 

på utskrift. Skickas till registrator för 

diarieföring. 

Informationsinnehåll Kronologisk Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 1 år, se anm. Ett urval av unikt innehåll som belyser 

verksamheten skrivs ut på papper i juni 

varje år och överlämnas till 

kommunarkivet. Skickas till registrator 

för diarieföring. 

Ekonomiadministration gymnasieskola 

ID-strip Ämnesvis Hos 

ekonomiassistent 

Gallras när 

insättningen är 

registrerad 

- Förvaras med insättningsblankett. 

Insättningsblankett Ämnesvis Hos 

ekonomiassistent 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag för bokföringsorder Kronologisk Hos 

ekonomiassistent 

Gallras efter 10 år -  

Underlag för faktura 

interkommunal ersättning 

 Extens Gallras efter 2 år - Förteckning över elever på 

Hulebäcksgymnasiet som är folkbokförda 

i annan kommun. 

Förteckning av elever från Härryda 

kommun som går på annan 

gymnasieskola. 

Underlag för internfaktura Kronologisk Hos 

ekonomiassistent 

Gallras efter 10 år -  

9.6.1. Gymnasieantagning 

För handlingar som rör mottagande i gymnasiesärskola se: 

9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Ansökan nationellt program 

på Hulebäcksgymnasiet samt 

avtalsspecifika utbildningar  

 Indra Gallras efter 4 år, 

se anm. 

- Gallringen i Indra sköts centralt av 

Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Registrerad ansökan   Extens Hålls uppdaterad - Gäller både elever på 

Hulebäcksgymnasiet samt ungdomar 

folkbokförda i Härryda kommun som går 

på annan gymnasieutbildning. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelse till färdighetsprov, 

estetiska program  

 Hos rektor för 

estetiska program 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Kallelse till färdighetsprov 

innebandygymnasiet 

 Hos rektor för 

innebandygymnasiet 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Bekräftelse till sökande 

innebandygymnasiet 

  Gallras vid 

inaktualitet 

- Meddelande om antagning eller ej 

Elevområdesprövning (EOP) 

Kopior på både skickade och mottagna. Informationen finns även hos Göteborgsregionens kommunalförbund i verksamhetssystemet Indra. Antagningsdata 

gallras där efter 4 år. 

Handlingarna förvaras hos planeringschef på Hulebäcksgymnasiet fram till arkivering. 

Skickad/mottagen ansökan Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 

skolgång 

 

Beslut från mottagande 

kommun 

Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 

skolgång 

 

Elevens motivering Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 

skolgång 

 

Elevens överklagande Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 

skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Härryda kommuns yttrande Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 

skolgång 

Skickas som kopia med delegationsbeslut 

till registrator 

Beslut från Skolväsendets 

överklagandenämnd 

Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 

skolgång 

 

Korrespondens av vikt Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 

skolgång 

 

9.6.2. Elev- och skoladministration 

Anhörigblankett, elev  Digitalt Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Bokningskalender  Vaktmästeriet/ O365 Gallras vid 

inaktualitet 

- Salar, lokaler och annan gemensam 

utrustning. Exempel skrivskärmar. 

Elevhandbok Per elev Digitalt Hålls uppdaterad -  

Klasslistor/grupplistor  Extens Bevaras, se anm. Se anm. Klasslistor skrivs ut på papper 1 april och 

15 oktober. En klasslista innehåller 

information om skola, läsår, 

klassbeteckning, lärare, elevnamn, 

personnummer, adress och 

dokumenterade förändringar under året. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hantering elevdator Per elev E-tjänst 

datorkontrakt 

Gallras 2 år efter 

kontraktstidens 

slut 

-  

Hantering personaldator Alfabetisk Hos IT-ansvarig Gallras 2 år efter 

avslutad 

anställning 

-  

Lista över elevers 

skåpsnummer 

Klassvis Vaktmästeriet Hålls uppdaterad -  

Lista över dagsutkvittering av 

nycklar/passerkort 

Alfabetisk Vaktmästeriet Gallras 2 år efter 

inaktualitet 

-  

Nyckel- och 

passerkortskvittens/kontrakt 

Alfabetisk Vaktmästeriet Gallras 2 år efter 

inaktualitet 

-  

Skade- och förlustanmälan 

för dator 

 Hos IT-ansvarig Gallras vid 

inaktualitet 

- Gäller både elever och personal 

Val av inriktning andra 

året/valbar kurs, 

programfördjupning 

Årsvis Extens Se anm. Se anm. Språkval gallras när eleven slutat skolan. 

Övriga val gallras vid inaktualitet. 

Uppgift om placering Per elev Extens Hålls uppdaterad - Både på Hulebäcksgymnasiet och externa 

gymnasium.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Diplom och stipendier 

Diplom eller stipendium som 

tilldelas elev, kopia 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Förvaras med elevens betyg. 

Diplom och dokumentation 

rörande priser, stipendier, 

certifieringar och dylikt som 

tilldelas Hulebäcksgymnasiet 

eller lärare 

Ämnesvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 10 år  

Handlingar rörande 

utlandsstipendiater 

Kronologisk  Bevaras 10 år efter 

avslutad skolgång 

 

Kommunalt aktivitetsansvar 

Uppsökningslista  Hos KAA-

handläggare 

Hålls uppdaterad - Listan uppdateras kontinuerligt med 

information från ELIN 

Uppgifter om sysselsättning  E-tjänst KAA Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Övrigt arbetsmaterial  Hos KAA-

handläggare 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Gymnasiestudier utomlands 

Ansökan inklusive bilagor Personnummer E-tjänst 

gymnasiestudier 

utomlands 

Gallras efter 3 år - Följande ska biläggas ansökan: 

antagningsbesked från svensk 

utlandsskola, intyg från gymnasieskola i 

Sverige om att eleven kan fortsätta sina 

studier där efter läsåret i utlandet, 

studieplan för elevens studier i utlandet, 

studieplan för motsvarande program från 

elevens svenska gymnasieskola. 

Beslut Personnummer E-tjänst 

gymnasiestudier 

utomlands 

Gallras efter 3 år, 

se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 

Inackorderingstillägg 

Ansökan Personnummer E-tjänst 

inackorderings-

tillägg 

Gallras efter 3 år -  

Beslut Personnummer E-tjänst 

inackorderings-

tillägg 

Gallras efter 3 år - Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Innebandygymnasiet 

Ansökan och brev till 

sökanden 

Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. För hantering se:  

9.6.1. Gymnasieantagning 

Blankett byte av tränare  Se anm. Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Original förvaras tillsammans med 

elevens handlingar, kopia hos 

idrottslärare. 

Betygsblankett från tränare  Se amn. Gallras efter 

avslutad skolgång 

- Original förvaras tillsammans med 

elevens handlingar, kopia hos 

idrottslärare. 

Närvaro, ledighet och studiemedel 

Ledighet för elev 

- ansökan 

- beslut 

 Skola24 Gallras efter 3 år -  

Studieavbrott för elev 

- ansökan 

- beslut 

 Se anm. Gallras efter 

avslutad skolgång 

- Under skolgången förvaras beslutet 

tillsammans elevens övriga handlingar. 

CSN-loggbok  Extens Gallras vid 

inaktualitet 

- Begränsad åtkomst för expedition, 

kurator och rektor. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Närvaro- och 

frånvaroregistrering 

 Skola24 Gallras efter 3 år -  

Närvarorapport elev  Skola24 Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Om närvarorapporten utgör underlag för 

ett ärende där elevens studiemedel dras in 

ska underlaget sparas så länge CSN 

kräver att kommunen ska kunna visa 

underlaget. 

Underlag för beslut om 

indraget studiemedel 

Per elev Expedition Se anm. Se anm. Underlaget sparas så länge CSN kräver 

att kommunen ska kunna visa underlaget. 

Resebidrag för elev vid studier på annan ort  

Ansökan Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 

inaktualitet 

- se även inackorderingbidrag 

Intyg om skolgång Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Beslut Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Schemaläggning och kursplanering 

Slutligt klasschema Lärsårsvis Skola24 Bevaras, se anm. Två gånger per 

läsår, se anm. 

Upprättas i Skola24 och tas ut på papper 

15 oktober och 1 april varje år. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kursschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Lärarschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Övriga scheman  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Kursplanering  Haldor/ digitalt/ på 

papper 

Gallras efter 2 år -  

Kursutvärdering  Hos ansvarig lärare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Lärarhandbok Ämnesvis Närarkiv gymnasiet Hålls uppdaterad -  

Timplan  Extens/O-katalogen Bevaras, se anm. Se anm. Lagras digitalt tills vidare inför framtida 

e-arkivering. 

Skolskjuts och busskort 

Ansökan skolskjuts 

gymnasiesärskola/särskild 

skolskjuts 

 E-tjänst skolskjuts 

gymnasieskola 

Gallras efter 1 år -  

Beslut skolskjuts 

gymnasiesärskola/ särskild 

skolskjuts 

 E-tjänst skolskjuts 

gymnasieskola/O 

katalog 

Gallras efter 1 år, 

se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan utökat busskort  E-tjänst utökat 

busskort 

Gallras efter 1 år -  

Beslut utökat busskort  E-tjänst utökat 

busskort 

Gallras efter 1 år, 

se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 

Beställningsfil busskort  På leverantörens 

webbsida 

- - Kopior på skolan gallras efter 2 år. 

9.6.3. Elevens lärande och utveckling 

Anteckningar elevsamtal 

studievägledning 

Klassvis Hos studie- och 

yrkesvägledare 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Elevakt 

Elevakten lagras i PMO inför framtida e-arkivering. Papperskopia av inskannad handling gallras när inskanning till PMO har kvalitetssäkrats.  

Handlingar som finns elevakten finns bl a under: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

9.1.9. Trygghet och studiero 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

9.2. Barn- och elevhälsa 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

PMO Elevakt gymnasieskola Personnummer PMO Bevaras -  

Prov och betygssättning 

Nationella prov - - - - Se 9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester 

och inlämningsuppgifter 

 Haldor/ digitalt/ på 

papper 

Gallras efter 2 år - T ex: diagnostiska prov, 

kunskapsprofiler, oanvända prov, 

provbanksprov. 

Lärares minnesanteckning  Haldor/ digitalt/ på 

papper 

Gallras efter 2 år -  

Betygskatalog Kurskod Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Eventuella förkortningar och sifferkoder 

ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

Ska föras i enlighet med bestämmelser i 

SKOLFS 2011:123. 

Betyg språkintroduktion Årsvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Samlat betygsdokument (kan vara skrivet 

manuellt eller i ”finare” utskrift eller 

utskrivet från elevens grundskola-

förberedelseklass). 

Examensbevis Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 

en kopia. Gäller fullständigt program 

(2500 poäng eller mer). 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Grundskole- och 

gymnasiebetyg från annan 

skola, översatta och 

validerade 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år  

Gymnasiebetyg från annan 

skola 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Gallras om betyget förts in i Extens, 

annars bevaras betyget. 

Lista över elever som riskerar 

att inte klara 

gymnasieexamen 

 Hos rektor Gallras vid 

inaktualitet 

- Tas fram för att kunna sätta in rätt stöd 

och åtgärd. 

Skriftlig bedömning/skriftligt 

intyg 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 

en kopia. Gäller skriftlig 

bedömning/skriftligt intyg som ges 

istället för examensbevis, exempelvis tre 

stjärnor. 

Studiebevis Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 

en kopia. Styrker elevens kurs/utbildning 

vid mindre än 2500 tagna poäng. 

Studieomdöme  Skola24 Bevaras, se anm. Se anm. Förvaras i Skola24 tills e-arkivering 

möjlig. Rapporteras in av lärare. 

Studieomdöme från annat 

gymnasium 

Ämnesvis Hos studie- och 

yrkesvägledare/Exte

ns 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Prövning 

Anmälan Kronologisk Expeditionen Gallras vid 

inaktualitet 

  

Prövning besvarad av elev - Hos ansvarig lärare Se anm. Se anm. Återlämnas till elev 

Resultatblankett som 

underlag för lärares ersättning 

 Hos personal- och 

löneadministratör 

Gallras efter 2 år - Resultatblankett lämnas till personal- och 

löneadministratör när betyget förts in i 

betygskatalog. 

Resultat av prövning med 

anteckning om givet betyg 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Förs in i betygskatalogen. 

Övrigt arbetsmaterial vid 

prövning 

- Hos ansvarig lärare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Modersmålsundervisning 

Anmälan Årsvis E-tjänst modersmål 

gymnasieskola/Katal

og O 

Gallras efter 

läsårets slut 

-  

Frånvaro  Hos 

modersmålslärare, se 

anm. 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Information om elevs frånvaro ges till 

skolans expedition. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag till betygskatalog 

modersmålsundervisning 

Språkvis Se anm. Se anm. Se anm. Gallras när betyget förts in i Extens. 

9.6.4. Gymnasiesärskola 

I och med att gymnasiesärskoleverksamheten successivt avvecklas (KS § 249/2018) sker ingen ny antagning till gymnasiesärskolan från och med hösten 2018. 

Dokumentation från verksamheten kan dock finnas kvar på Hulebäcksgymnasiet även efter att verksamheten upphör eftersom handlingar gallras/bevaras enligt 

gällande dokumenthanteringsplan.  

För handlingar som inte är specifika för gymnasiesärskolan hänvisas till övriga avsnitt i denna dokumenthanteringsplan.  

Beställning och bekräftelse 

från Språkcentrum 

 E-postsystem Gallras vid 

inaktualitet 

- Gäller för elever i gymnasiesärskolan 

som har modersmålsundervisning 

Elevens pärm  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Eleven får med sig pärmen nr studierna 

avslutas. Pärmen kan innehålla omdömen 

från APL, protokoll från 

utvecklingssamtal, individuella 

studieplaner, studieintyg, 

överlämningsinformation från 

grundsärskolan, målsmans samtycke till 

skolresa, elevarbete o dyl. 

Elevakt gymnasiesärskola  Närarkiv gymnasiet Se anm. Se anm. Både elever som går i gymnasiesärskola i 

Härryda kommun och de elever som går i 

gymnasiesärskola med annan huvudman 

har en elevakt.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För hantering av elevakten se: 

8.1.12. Mottagande i grundsärskola och 

gymnasiesärskola 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) gymnasiesärskola 

Bedömning av praktikelev  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Följer med i elevens pärm när eleven 

slutar skolan. 

Förteckning över 

platsfördelning 

 Arbetslagsrum Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Skrivs ut för leverans till kommunarkivet. 

Praktikpärm  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Följer med i elevens pärm när eleven 

slutar skolan. 

9.6.5. Introduktionsprogram och språkintroduktion 

För handlingar som inte är specifika för introduktionsprogram och språkintroduktion hänvisas till övriga avsnitt i denna dokumenthanteringsplan. 

Ansökan om fri kvot Årsvis Hos studie- och 

yrkesvägledare 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Blankett för förfrågan att 

hämta information från 

personer som tidigare gjort 

insatser för elev 

 Arbetslagsrum/ 

elevmapp 

Gallras vid 

inaktualitet 

- En blankett för myndiga elever och en 

blankett som riktar sig till målsman för 

omyndig elev. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Checklista för välkomnandet 

av nya elever 

Ämnesvis Arbetslagsrum Hålls uppdaterad -  

Diplom/intyg för 

genomgången kurs 

 Arbetslagsrum/ 

elevmapp 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Europeisk språkportfolio  Arbetslagsrum/ 

elevmapp 

Se anm. Se anm. Dokumentation om elevens 

språkfärdigheter. Eleven tar med sig 

portfolion när hen avslutar sina studier på 

språkintroduktion. 

Individuell studieplan  Extens Bevaras 10 år  

Kvitto på ansökan till 

gymnasieskolan 

Kronologisk Hos studie- och 

yrkesvägledare 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Protokoll elevgenomgång 

introduktionsprogram 

     

Sammanställning av elevs 

språkutveckling 

 Arbetslagsrum/ 

elevmapp 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

- underlag      

Startsamtal IM  Arbetslagsrum/ 

elevmapp 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Studieomdöme från elevens 

grundskola 

 Arbetslagsrum/ 

elevmapp 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Andra vägar ut 

Avtal Kronologisk  Bevaras 10 år  

Beslut Kronologisk  Bevaras 10 år  

Överenskommelse Kronologisk  Bevaras 10 år Särskild överenskommelse för enskild 

elev. På överenskommelsen finns även 

utrymme för praktikuppföljning där 

löpande anteckningar förs. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) introduktionsprogram 

Överenskommelse om 

praktikplats 

Årsvis Närarkiv gymnasiet Gallras efter 2 år - Innehåller skolans kontaktuppgifter till 

arbetsgivaren, praktikens omfattning, 

elevens kontonummer osv. 

Förteckning över 

platsfördelning 

Årsvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år  

Praktikintyg   Se anm. Se anm. Eleven tar med sig intyget när hen 

avslutar sina studier på språkintroduktion. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.7. Vuxenutbildning 

Verksamheten består av två enheter: yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Enheterna följer olika speciallagstiftning, vuxenutbildningen följer 

skollagen och yrkeshögskolan följer förordning för yrkeshögskolan, detta medför att handlingstyper och dokumenthanteringen delvis skiljer sig åt mellan 

enheterna. 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Bokning av studievägledning  E-tjänst 

studievägledning 

Gallras efter 1 år -  

Protokoll och anteckningar - - - - Se. 7.1.1. Protokoll och anteckningar 

Fotografier      

- Fotokarta med 

individuella elevfoton 

YH 

 O-katalogen Bevaras, se anm. Efter avslutad 

utbildning, se 

anm. 

Samtycke inhämtas innan fotografering. 

Publiceras i enlighet med samtycket. 

- Examensfoto  O-katalogen Bevaras Efter avslutad 

utbildning, se 

anm. 

 

- Fotografier som 

avbildar 

verksamheten 

 O-katalogen Bevaras, se anm. Efter läsårets slut, 

se anm. 

Bevaras i urval som belyser, illustrerar 

och ger information om verksamheten. 

Skall förses med uppgift om fotograf, 

datum, plats och motiv när detta är 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

möjligt. Samtycke inhämtas vid behov 

innan fotografering. 

- Övriga fotografier   Gallras vid 

inaktualitet 

- T ex individuella fotografier och 

gruppfotografier på studerande. 

Samtycke inhämtas innan fotografering. 

Publiceras i enlighet med samtycket. 

Läromedel, egenproducerade   Gallras vid 

inaktualitet 

-  

9.7.1. Kommunal vuxenutbildning 

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande nivå (gruv), gymnasial nivå (gy), yrkes- och lärlingsutbildningar (yrkesvux), svenska 

för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Litteraturlista kommunal 

vuxenutbildning 

     

Protokoll GRUV-konferens Kronologisk  Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Protokoll GY-konferens Kronologisk  Gallras vid 

inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan och mottagande 

Ansökan till enstaka kurs  Alvis, se anm. Gallras efter 

avslutad kurs, se 

anm. 

- Information från eventuell 

pappersansökan läggs in i Alvis. 

Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan till sammanhållen 

utbildning 

 Alvis, se anm. Gallras efter 

avslutad kurs, se 

anm. 

- Information från eventuell 

pappersansökan läggs in i Alvis. 

Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan till svenska för 

invandrare (SFI) 

 Alvis Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Görs på papper, skrivs in i Alvis. Papper 

gallras efter inskrivning i systemet. 

Informationen i systemet gallras vid 

inaktualitet. 

Ansökan till annan kommun  Alvis, se anm. Gallras efter 

avslutad kurs, se 

anm. 

- Information från eventuell 

pappersansökan läggs in i Alvis. 

Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan om kursbyte  Alvis, se anm. Gallras efter 

avslutad kurs, se 

anm. 

- Information från eventuell 

pappersansökan läggs in i Alvis. 

Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan om studieavbrott  Alvis, se anm. Gallras efter 

avslutad kurs, se 

anm. 

- Information från eventuell 

pappersansökan läggs in i Alvis. 

Pappersansökan gallras därefter. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan om ändrat tillval  Alvis, se anm. Gallras efter 

avslutad kurs, se 

anm. 

- Information från eventuell 

pappersansökan läggs in i Alvis. 

Pappersansökan gallras därefter 

Antagningslista Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring.  

Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 

Beslut om mottagande av 

sökande från annan kommun, 

beviljande och avslag 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring.  

Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. 

Nivåtest  Alvis Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Underlag för byte till 

betygssatt kurs 

Alfabetisk Expeditionen Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Anmälan till prövning  Alvis Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Gallras när prövningen r genomförd och 

resultatet förts in i Alvis. 

Resultat prövning  Alvis Bevaras, se anm. - Förvaras tills vidare i Alvis inför framtida 

e-arkivering. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Interkommunal ersättning (IKE) 

Ansökan   Gallras 1 år efter 

att ansökan 

inkommit, se 

anm. 

Se anm.  

Beslut   Gallras 1 år efter 

att ansökan 

inkommit, se 

anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 

välfärdsnämnden. Samman-ställning av 

IKE-beslut bifogas delegationsbeslutet. 

Överklagande Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Vid överklagande skickas ansökan, beslut 

och eventuellt övrigt underlag till 

registrator på sektorskontoret för 

diarieföring. Kopia sparas på 

expeditionen och gallras när ärendet 

avslutats. 

Undervisning och elevadministration 

Elevadministrationen sköts mestadels digitalt i Alvis fr om höstterminen 2009. Tidigare användes systemet Progma (1991-2009). 

Ansökan om att frångå 8-

årsregeln 

 Expeditionen Bevaras - Förvaras tillsammans med slutbetyg 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Betygskatalog Terminsvis/ 

Ämnesvis 

Expeditionen Bevaras 1 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 

förekommande fall bifogas lista över 

förkortningar och sifferkoder, med 

förklaring. Eventuell kopia på 

vuxenutbildningen gallras vid 

inaktualitet. 

Betyg, examensbevis och 

slutbetyg 

Alfabetisk Expeditionen Bevaras, se anm. Se anm. Original lämnas till elev, kopia på 

enheten överlämnas till kommunarkiv 

efter avslutad kurs/utbildning. 

Individuella studieplaner  Alvis Gallras 2 år efter 

att elev avslutat 

sina studier 

-  

Närvaro- och 

frånvarouppgifter svenska för 

invandrare (SFI) 

 Alvis Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

Se anm. Gallras om elev uppnått minst betyg E på 

SFI-kurs D. 

Nationella prov - - - - Se 9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester 

och inlämningsuppgifter 

 Hos ansvarig lärare Gallras efter 2 år -  

Schemaläggning och kursplanering 

Kursplanering, dag- och 

kvällskurs 

 Fronter Bevaras 1 år Skrivs ut på papper vid överlämning till 

arkivet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Elevschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Kursschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Lärarschema med kontakttid Alfabetisk Expeditionen Gallras efter 3 år -  

9.7.2. Yrkeshögskola 

På yrkeshögskolan erbjuds eftergymnasiala utbildningar som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare och finns inom flera 

yrkesområden. 

Anteckningar från 

studeranderåd 

 Teams/ O365 Gallras efter 10 år -  

Litteraturlista yrkeshögskola  Teams/ O365 Bevaras Efter examen  

Protokoll från YH-samråd  Teams/ O365 Gallras efter 10 år -  

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 

Kopior på handlingarna nedan finns på o-katalogen hos verksamheten. Kopiorna kan gallras vid inaktualitet.  

För hantering av övriga statsbidrag se: 

7.7. Statsbidrag 

Ansökan till myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) om 

att bedriva utbildning 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Utbildningsplan Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 

Beslut om ansökan/ 

redovisning/återbetalning 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 

Komplettering och justering 

av ansökan 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 

Utbetalningsbeslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 

Förfrågan och svar på tillsyn Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 

Tillsynsbeslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppdragsutbildning 

Avtal Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv/ se anm. 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 

diarieföring. Eventuella kopior på 

enheten gallras vid inaktualitet. 

Kursdeltagarlista  Alvis Bevaras 2 år  

Kursinnehåll/kursbeskrivning  Expeditionen Bevaras 2 år  

Offert (med kursbeskrivning)  Hos rektor Bevaras 2 år  

Antagning 

Ansökan med bilagor (både 

antagna och ej antagna) 

 Alvis/ på papper, se 

anm. 

Gallras 2 år efter 

avslutad 

utbildning 

- För studerande med skyddad identitet 

sker hanteringen på papper. 

Särskilt prov  Expedition Gallras 2 år efter 

examen 

-  

Behörighetstest  Alvis/ O-katalogen Gallras 2 år efter 

examen, se anm. 

Se anm.  

Protokoll och underlag för 

antagning 

 O-katalogen Bevaras Efter examen  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Undervisning och elevadministration 

Arbetsmarknadsstatistik Klassvis Teams Bevaras 6 månader efter 

examen 

 

Avskiljande från utbildning Klassvis O-katalogen Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras 

hos MYH. 

Betygskatalog, inklusive 

tillgodoräkning och 

validering 

Klassvis Expeditionen/ O-

katalogen 

Bevaras, se anm. Efter examen, se 

anm. 

Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 

förekommande fall bifogas lista över 

förkortningar och sifferkoder, med 

förklaring. Kopia på betygskatalog 

(digital eller på papper) gallras vid 

inaktualitet.  

Diplom och stipendier Klassvis Expeditionen/ O-

katalogen 

Bevaras Efter examen Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 

förekommande fall bifogas lista över 

förkortningar och sifferkoder, med 

förklaring. 

Examens- och 

utbildningsbevis inklusive 

bilagor och Europass 

Klassvis Expeditionen/ O-

katalogen 

Bevaras Efter examen Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 

förekommande fall bifogas lista över 

förkortningar och sifferkoder, med 

förklaring. 

Examensarbeten   Se anm. Se anm. Lämnas till den studerande. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Individuella studieplaner  Hos studie- och 

yrkesvägledare 

Gallras 2 år efter 

att elev avslutat 

sina studier 

-  

Kartläggning av studerande Klassvis Expeditionen Gallras 2 år efter 

att elev avslutat 

sina studier 

-  

Intyg studerande-

representanter 

Klassvis O-katalogen Bevaras, se anm. Efter examen, se 

anm. 

Förvaras med examensbevis 

Inlämningsuppgifter   Gallras efter 2 år -  

Studieavbrott Klassvis Alvis Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras i 

Alvis. 

Studieuppehåll Klassvis Alvis Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras i 

Alvis. 

Tentamina, genomförda  Expeditionen Gallras 2 år efter 

utbildningens 

slut, se anm. 

- Gäller tentamina som inte överlämnats 

till den studerande. 

Tystnadsförbindelse och 

samtyckesblankett, 

studerande 

 O-katalogen Bevaras Efter examen För övriga handlingar rörande samtycken 

till personuppgiftsbehandling se avsnitt 

7.3. Dataskyddsadministration 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Myndigheten för 

Yrkeshögskolan (MYH) 

- betygskatalog 

- examinationsunderlag 

 O-katalogen Se anm. Se anm. Återrapporter som verksamheten får från 

Myndigheten för yrkeshögskolan vid 

inrapportering, lagras digitalt på O-

katalogen. 

Lärande i arbete (LIA) 

Bedömningsunderlag Klassvis Expeditionen Bevaras Efter examen  

Besöksprotokoll Klassvis O-katalogen Gallras efter 

examen 

-  

Förteckning över platser Klassvis O-katalogen Gallras efter 10 år -  

Intyg Klassvis Expeditionen Bevaras Efter examen  

Samarbetsavtal med LIA-

arbetsplats 

 O-katalogen Gallras efter 

examen 

-  

Schemaläggning och kursplanering 

Kursfördelning inklusive 

lärarförteckning 

 Teams/O365 Bevaras Efter examen  

Kursplan  Teams/O365 Bevaras Efter examen  

Page 824 of 1089



 

Tillbaka till innehållsförteckning  145 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Sammanställning termins- 

och LIA-perioder 

 Teams/O365 Bevaras Efter examen  

Schema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

9.8. Kultur och fritid 

Här redovisas handlingar som hanteras inom Kultur och fritid. Verksamheten består av kulturskolan, fritid, kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter samt Hindås 

och Rävlanda bibliotek. Utöver detta arbetar kulturverksamheten med den offentliga konsten, kulturarvsfrågor, namngivning av platser och vägar, bidrag till 

föreningar och kommunens kulturpris och kulturstipendium. 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.8.1. Allmänkultur 

Hyresavtal konstnärsateljéer Objektsvis Hos planeringsledare Gallras 2 år efter 

avtalstidens slut 

-  

Avtal utställningar Kronologisk  Bevaras 2 år  

Avtal kulturprogram Kronologisk  Bevaras 2 år  

Debitering lokaluthyrning  Hos kulturassistent/ 

kulturhusvärd 

Gallras efter 3 år -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hembygds- och kulturmiljövård 

Handling av betydelse Objektsvis Hos planeringsledare Bevaras 2 år T ex inventeringsrapporter, 

korrespondens av betydelse. 

Handling av tillfällig och 

ringa betydelse 

Objektsvis Hos planeringsledare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Digital bild på 

kulturvårdsobjekt 

    Bevaras i litet urval (1-3 bilder) som 

illustrerar objektet, övriga bilder gallras 

vid inaktualitet. 

Kulturbidrag 

Avser bidrag som handläggs av administrationen på kulturverksamheten. För bidrag som handläggs av Föreningsservice se: 

Föreningsbidrag 

Ansökan med bilagor Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 

för diarieföring. 

Delegationsbeslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 

för diarieföring. 

Sammanställning   Bevaras 10 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kulturpris och kulturstipendium 

Ansökan Kronologisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år  

Sammanställning Kronologisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år  

Tjänsteskrivelse och 

protokollsutdrag 

Diarienummer Platina Bevaras  2 år Skrivs av planeringsledare i Platina, 

diarieförs av registrator. Beslut fattas av 

Välfärdsnämnden. 

Namngivning av kommunala byggnader, institutioner, vägar och adressområden 

Tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, för hantering se dokumenthanteringsplanen: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Offentlig konst 

Avtal upphandling av 

offentlig konst 

Alfabetisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år Vissa avtal rörande offentlig konst 

hanteras av SHB:s trafikavdelning. De 

lämnas direkt av SHB till 

kommunarkivet. 

Avtal inlån/utlån konst Alfabetisk Hos planeringsledare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Donations- och 

depositionshandling, original 

- - Se anm. Se anm. Skickas till utvecklingsfunktionen. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Avtal upphandling av 

offentlig konst 

Alfabetisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år Vissa avtal rörande offentlig konst 

hanteras av SHB:s trafikavdelning. De 

lämnas direkt av SHB till 

kommunarkivet. 

Förteckning över kommunens 

konstinnehav 

Alfabetisk Regitart Se anm. Se anm. Bevaras/hålls uppdaterad digitalt i 

Regitart. Pappersutskrift för arkivering 

görs jämna år med konstverken i 

registernummerordning. 

Digital bild på konstverk - Regitart Bevaras, se anm. 1 år Bevaras i litet urval (1-3 bilder) som 

illustrerar konstverket, övriga bilder 

gallras vid inaktualitet. 

Konstnärsbank 

- Intresseanmälan 

- CV 

Medievis/ 

Alfabetisk 

Hos planeringsledare Hålls uppdaterad, 

se anm. 

- Intresseanmälan och CV från konstnärer 

som vill vara med i framtida 

upphandlingar av offentlig konst. Rätt till 

radering ur registret beaktas, gallring av 

intresseanmälan och CV sker annars efter 

5 år. 

9.8.2. Bibliotek 

Beståndsregister  Libra Hålls uppdaterad -  

Biblioteksplan Diarienummer Platina Bevaras 2 år Fastställs av kommunfullmäktige. 

Låntagarregister  Libra Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Registrering av lån per person  Libra Gallras när lånet 

har avslutats 

-  

Ekonomiadministration 

Faktura för ej återlämnade/ 

borttappade böcker och annan 

media 

- - Se anm. Se anm. Hanteras av ekonomifunktionen, se: 2. 

Dokumenthanteringsplan för ekonomi 

och upphandling. 

Skulden regleras manuellt i 

biblioteksdatasystemet. 

Följesedel - - Se anm. Se anm. Om följesedeln innehåller uppgifter som 

kompletterar faktura, ska den skickas till 

ekonomifunktionen för inskanning. 

Övriga följesedlar gallras vid inaktualitet. 

Kassasedel  Magasin Gallras efter 10 år -  

9.8.3. Kulturskola 

Elev- och personaladministration 

För fler handlingstyper rörande personaladministration se: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anmälan till kulturskolan Personnummer IST Musik och 

kultur 

Gallras efter 3 år - Anmälan för elev med skyddad identitet 

görs på papper, gallring som för övriga 

anmälningar. 

Elevintyg  Alfabetisk Hos kulturskolechef Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Elevlista  Extens Bevaras Se anm. Elevlista tas ut på papper 15 oktober 

varje år och lämnas till kommunarkivet. 

Ensemblelista  Extens Bevaras Se anm. Ensemblelista tas ut på papper 15 oktober 

varje år och lämnas till kommunarkivet. 

Kölista  IST Musik och 

kultur 

Hålls uppdaterad -  

Närvarolista  IST Musik och 

kultur 

Gallras efter 3 år -  

Uppsägning av plats Personnummer IST Musik och 

kultur 

Gallras efter 3 år -  

Vikarielista Alfabetisk Hos kulturskolechef Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Lokal- och inventarieadministration 

Affischer och konsertprogram Läsårsvis  Bevaras 2 år  

Page 830 of 1089



 

Tillbaka till innehållsförteckning  151 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan lokalbokning  Hos kulturskolechef/ 

kulturassistent 

Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Hyresavtal instrument  Hos lärare Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Instrument-, ljud- och 

ljusförteckning 

(inventarieförteckning) 

 Digitalt Bevaras Se anm. Instrument-, ljud- och ljusförteckning tas 

ut på papper 15 oktober varje år och 

lämnas till kommunarkivet. 

Lista över 

instrumentuthyrning 

Instrumentvis och 

personnummervis 

Extens Hålls uppdaterad -  

9.8.4. Fritid 

Här redovisas handlingar som hanteras av enheten Fritid. Enheten ansvarar för olika mötesplatser och aktiviteter för ungdomar i åldersgruppen 12-20 och arbetar 

med ungdomsinflytande på fritiden och i skolan. Inom enheten finns också Föreningsservice som arbetar med olika former av stöd till och samverkan med 

ideella föreningar i kommunen samt uthyrning av idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsanläggningar. 

Avtal gällande: 

- hyra 

- arrende 

- samverkan 

Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Original förvaras på sektorskontorets 

närarkiv, papperskopia hos 

föreningsservice vid behov. 

Föreningsregister/ 

Kundregister 

Diarienummer FRI Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Nyckelkvittens Objektsvis eller per 

förening 

FRI/ 

papperskvittenser 

hos handläggare 

Gallras vid 

inaktualitet, se 

anm. 

- Kvittensen är inaktuell när nyckeln har 

återlämnats. 

Sportlabbet, sammanställning 

över deltagare 

 O-katalogen Gallras vid 

inaktualitet 

-  

Svenska mästare i Härryda 

kommun, sammanställning 

Årsvis Digitalt hos 

handläggare/ 

arkivskåp 

Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Föreningsbidrag 

Avser investeringsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokal- och anläggningsbidrag, selektiva bidrag, bidrag till pensionärsföreningar, bidrag till föreningar för 

funktionsnedsatta, sociala bidrag, aktivitetsbidrag, startbidrag, certifieringsbidrag, årliga bidrag. Bidragen handläggs av Föreningsservice. För hantering av 

kulturbidrag se: 

Kulturbidrag 

Ansökan inklusive underlag Per bidragstyp/ 

diarienummer 

FRI/Platina/ 

Arkivskåp 

Föreningsservice 

Gallras efter 10 år -  

Delegationsbeslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 

för diarieföring. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Årsmöteshandlingar 

föreningar i Härryda kommun 

Årsvis och 

alfabetisk 

Platina/ Arkivskåp 

Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Pris till årets föreningsprofil 

Nominering Årsvis Hos handläggare/ 

Arkivskåp 

Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Sammanställning Årsvis Hos handläggare/ 

Arkivskåp 

Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Beslut och motivering Årsvis Hos handläggare/ 

Arkivskåp 

Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Registreringslotterier 

Tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, för hantering se dokumenthanteringsplanen: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Fritidsbanken 

Informationsmaterial Årsvis Fritidsbankens egen 

programvara 

Bevaras 5 år  

Page 833 of 1089



 

Tillbaka till innehållsförteckning  154 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Utlåningsstatistik Årsvis Fritidsbankens egen 

programvara 

Bevaras 5 år  

Annonsering Årsvis Fritidsbankens egen 

programvara 

Bevaras 5 år  

Informationsmaterial Årsvis Fritidsbankens egen 

programvara 

Bevaras 5 år  

Projekt inom Föreningsnavet 

Projektbeskrivning Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 

projekt 

 

Informationsmaterial Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 

projekt 

 

Annonsering Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 

projekt 

 

Delrapport och slutrapport Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 

projekt 

 

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

Anmälan till aktivitet  På papper hos 

handläggare 

Gallras vid 

inaktualitet 

- T ex till sommarläger och andra 

skollovsaktiviteter. Gallras när aktiviteten 

avslutats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anhöriglista för deltagande 

barn och unga 

  Gallras vid 

inaktualitet 

 Kontaktuppgifter till anhöriga till barn 

och unga som deltar i en aktivitet.  

Gallras när aktiviteten avslutats. 

Deltagarlista  Digitalt hos 

handläggare 

Gallras vid 

inaktualitet 

- Gallras när aktiviteten avslutats. 

Närvaroregistrering Fritid 

ungdoms mötesplatser 

  Gallras vid 

inaktualitet 

- Gallras efter stängning. Innehåller 

kontaktuppgifter till både barn och 

vårdnadshavare. 

Besöksstatistik Fritid 

ungdoms mötesplatser 

  Gallras efter 2 år -  

Digitala bilder - - Se anm.  Se anm. För hantering se: 

7.5. Kommunikation och information 

Medgivande för publicering 

av personuppgifter 

- - Se anm.  Se anm. För hantering se: 

7.3. Dataskyddsadministration 
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1. Förkortningar 

CFL – Centrum för flerspråkigt lärande 

EMI – Elevhälsans medicinska insats 

EPI – Elevhälsans psykologiska insats 

Gy och gysär – Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Gr och grsär – Grundskola och grundsärskola 

IPM – Individuell plan för mottagande 

IUP – Individuell utvecklingsplan 

KAA – Kommunalt aktivitetsansvar 

KS – Kommunstyrelsen 

Se anm. – Se anmärkning för mer information (kolumnen längst till höger i tabellen)

SOC – Sektorn för socialtjänst 

UF – verksamheten Utveckling och flerspråkighet 
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USE – Utvecklings- och stödenheten 

UTK – Sektorn för utbildning och kultur 

VFN – Välfärdsnämnden 

Vux - Vuxenutbildningen 
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2. Digitala lagringsytor inom sektor för utbildning och kultur 

Alvis: Elevadministrativt system för vuxenutbildningen. 

BOOK-IT: Biblioteksadministrativt system fr om 2019/2020. 

Dexter: Elevadministrativt system för grundskola och gymnasieskola. 

DraftIt: Kommunens registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

E-tjänst (Sokigo): Externa och interna e-tjänster för diverse processer inom sektorn. Hanteras i plattformen Sokigo. 

Extens: Elevadministrativt system för alla sektorns verksamheter. 

Freelib: Biblioteksadministrativt system. 

FRI: Administrativt system för att hantera bokningar och bidragsutbetalningar inom kultur och fritid. 

Google Drive: Förvaringsyta för sektorns alla verksamheter. Används inte för känslig information. 

Haldor: Läroplattform för gymnasieskolan. 

Indra: Gymnasieantagningssystem, hanteras av Göteborgsregionens kommunalförbund. 

IST förskola: Elevadministrativt system inom förskola och pedagogisk omsorg. 

IST grundskola: Elevadministrativt system inom grundskola och grundsärskola. 
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IST gymnasieskola: Elevadministrativt system inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

IST musik och kultur: Elevadministrativt system inom kulturskolan. 

Libra: Biblioteksadministrativt system. Under 2019/2020 övergång till BOOK-IT. 

Platina: Kommunens centrala diarieförings- och ärendehanteringssystem, används inom alla sektorer. 

Pluttra: Förskolans läroplattform. Under hösten 2019 övergång till Unikum förskola. 

PMO: Elevhälsans journalsystem. 

Progma: Äldre system för vuxenutbildningens elevadministration. 

O-katalogen: Förvaringsplats för enskild anställd. 

Office365: Förvaringsyta, kommunikationsverktyg och mejl för sektorns alla verksamheter. Används inte för känslig information. 

Regitart: Förteckning över kommunens konstinnehav. 

Skola24: Frånvaro/närvarohanteringssystem inom grundskola och gymnasieskola. 

Unikum förskola: Förskolans läroplattform fr om hösten 2019. 

Unikum grundskola: Grundskolans läroplattform
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Therese Melkersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-30   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN379 002 

 

 

 

Ändringar i välfärdsnämndens delegationsordning 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att genomföra ändringar i Välfärdsnämndens 
delegationsordning enligt förslag daterat den 30 augusti 2021. 
 
Ändringar i Välfärdsnämndens delegationsordning gäller från och med den 
1 oktober 2021.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämndens nuvarande delegationsordning antogs av 
välfärdsnämnden den 16 december 2020 § 300.  
 
Den 23 juni 2021 § 184 tog välfärdsnämnden beslut om avtalssamverkan 
avseende den familjerättsliga verksamheten. Med anledning av detta 
föreslås ändringar i delegationsordningen för att motsvara den nya 
organisationen. finns anledning att se över delegationen. Utöver detta 
föreslås ändringar som har sin grund i nya lagrum och beslutstyper, samt 
övriga mindre ändringar som bedöms nödvändiga. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 30 augusti 2021  
 Välfärdsnämndens delegationsordning 30 augusti 2021 
 Välfärdsnämndens delegationsordning, antagen av välfärdsnämnden 

den 16 december 2020 § 300 
 Gällande delegationsordning för välfärdsnämnden med markeringar 

och kommentarer med anledning av ändringsförslag  
 
Ärendet 
Välfärdsnämndens delegationsordning antogs av välfärdsnämnden den 16 
december 2020 § 300.  
 
Välfärdsnämnden antog den 23 juni 2021 § 184 avtal om Avtalssamverkan – 
gemensam familjerätt för Härryda, Mölndal och Partille. Den 
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familjerättsliga verksamheten kommer att bedrivas av familjerättsenheten i 
Partille kommun, och planerat startdatum för verksamheten är den 1 oktober 
2021. 
 
Härryda kommun får, med undantag för de begränsningar som följer av lag 
och antaget avtal om avtalssamverkan ge anställd hos Partille kommun i 
uppdrag att besluta på uppdragsgivarnas vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden (extern delegation). Denna rätt innefattar även 
möjlighet till vidaredelegation. 
 
Välfärdsnämnden bestämmer i vilken omfattning delegation ska ske och vad 
som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten. Beslut 
som fattas med stöd av delegation ska anmälas till välfärdsnämnden. 
 
Det finns med anledning av ingången avtalssamverkan ett behov av att se 
över välfärdsnämndens delegationsordning för att säkerställa korrekt 
delegation. 
 
En mindre översyn har även gjorts av delegationsordningen, och förslag till 
ändringar lämnas i enlighet med det som har uppmärksammats. 
 
Om delegering 
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att man överför 
befogenheten att fatta beslut till någon annan. Beslut efter delegering i KL:s 
mening ska skiljas från ren verkställighet, det vill säga åtgärder som kan 
anses ingå i uppdragets genomförande och inte är beslut av 
kommunalrättslig karaktär. Främsta skälet till delegering är att avlasta 
fullmäktige och nämnden rutinärenden. Av förarbeten till lagen framgår 
även att delegering bör ske för att förbättra servicen och effektiviteten. 
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut 
genom att upprätta reglementen för nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att 
fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. Välfärdsnämnden kan i sin tur, enligt 6 kap. 
37–39 §§ KL delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till 
anställd hos kommunen. 
 
Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 37 § KL ska anmälas vid nämndens 
ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 
beslutade ärenden. 
 

Ändringar i korthet 
Ändringar genomförs huvudsakligen med utgångspunkt i antaget 
samverkansavtal. Bland annat föreslås ett nytt avsnitt med titeln 
Avtalssamverkan avseende gemensam familjerätt i delegationsordningen, 
och ändringar föreslås i övrigt för att motsvara den nya organisationen. 
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Utöver detta föreslås ändringar som har sin grund i nya lagrum och 
beslutstyper, samt övriga mindre ändringar som bedöms nödvändiga. 
 
Samtliga ändringar framgår av välfärdsnämndens delegationsordning, 30 
augusti 2021. 
 
Nedan beskrivs väsentliga ändringar i korthet: 
 
Delegationsärenden inom sektorn för socialtjänst 
Nedanstående förslag till ändringar avseende socialtjänstens ärenden är 
indelade i ärendetyper hänförliga till ingånget avtal om avtalssamverkan, 
ärendetyper som föreslås införas, samt ärendetyper där beslutsnivån föreslås 
ändras.  
 
Ändringar hänförliga till ingånget avtal om avtalssamverkan 
Med anledning av ingången avtalssamverkan finns behov av att i 
välfärdsnämndens delegationsordning reglera beslutanderätten för 
tjänstemän anställda av Partille kommun.  
 
De ändringar som föreslås består främst i att beslutstyper flyttas från 
verksamheten för Barn och Familjs avsnitt, till ett nytt avsnitt för 
familjerättsenheten i Partille kommun, samt att delegation för tjänsteman 
anställd inom Partille kommun införs i välfärdsnämndens och 
socialtjänstens gemensamma avsnitt. Ändringar görs även genom att ett nytt 
stycke läggs till under rubriken Allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning för att tydliggöra den externa 
delegationen. 
 
För att nå en samstämmighet mellan de tre deltagande kommunerna 
omformuleras vissa beslutstyper för att samstämma med Partille kommuns 
och Mölndal kommuns delegationsordningar. Någon ändring i sak är dock 
inte avsedd i dessa ärenden, men för vissa beslutstyper föreslås beslutsnivån 
ändras för att bättre motsvara den organisation som finns inom Partille 
kommun.  
 
Vissa nya beslutspunkter införs även som tidigare inte funnits i 
välfärdsnämndens delegationsordning, men som omfattas av 
samverkansavtalet. 
 
Samråd har skett med Partille kommun och Mölndal kommun inför att 
ärendet läggs fram.  
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Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Numrering i 
ny 
delegations-
ordning 

Ärende 

19.1 och 
19.2 

44.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse samt 
föräldraskapsbekräftelse 

Socialsekreterare anställd av familjerättsenheten i Partille kommun föreslås ges delegation i 
enlighet med antaget samverkansavtal för de ärenden där föräldrarna inte är överens om 
faderskapet. För faderskapsärenden enligt S-protokoll, där föräldrarna är överens om 
faderskapet, har servicevägledare anställd av Härryda kommun fortsatt delegation. 

 

19.7 44.4 Beslut att utse utredare att genomföra adoptionsutredning 

19.11 44.6 Beslut att utse lämplig person för umgängesstöd 

19.12 44.8 Beslut om att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

Beslutstyperna föreslås utgå ur verksamheten för Barn och Familjs avsnitt, och införas i 
avsnittet för familjerättsenheten i Partille kommun. Delegation föreslås ges till metodstödjare 
anställd av Partille kommun. 

 

19.3–19.6 44.2 Beslut om åtgärder vid fastställande av faderskap och 
föräldraskap, dock inte befogenhet enligt 9 § FB att besluta att 
inte påbörja utredning, eller att lägga ner påbörjad utredning 

19.8–
19.10 

44.3 Beslut att godkänna föräldrars avtal i ärende gällande vårdnad, 
boende och umgänge 

19.13 44.10 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre 
perioder än tre månader 

Beslutstyperna föreslås utgå ur verksamheten för Barn och Familjs avsnitt, och införas i 
avsnittet för familjerättsenheten i Partille kommun. Delegation föreslås ges till 
socialsekreterare anställd av Partille kommun. 

 

17.32 45.3 Samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta 

19.8–
19.10 

44.3 Beslut om att inte godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende 
och umgänge 

Beslutstyperna föreslås utgå ur verksamheten för Barn och Familjs avsnitt, och införas i 
avsnittet för familjerättsenheten i Partille kommun. Delegation föreslås ges till enhetschef 
anställd av Partille kommun. 
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17.30 45.1 Medgivande att ta emot ett barn i syfte att adopteras 

17.31 45.2 Återkallande av lämnat medgivande till adoption 

17.33 45.4 Beslut att neka samtycke till att adoptions-förfarande får fortsätta 

   

Beslutstyperna föreslås utgå ur verksamheten för Barn och Familjs avsnitt, och införas i 
avsnittet för familjerättsenheten i Partille kommun. Delegat är fortsatt välfärdsnämndens 
myndighetsutskott i Härryda kommun, men då beslutsunderlag kommer tas fram av anställd i 
Partille kommun bedöms det skapa en bättre enhetlighet att införa beslutstypen i det nya 
avsnittet.  

 

25.1 49.1 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

27.1 48.1 Yttrande enligt namnlagen 

Delegation föreslås ges till tjänstemän anställda av Partille kommun och införas i avsnittet 
för familjerättsenheten i Partille. Delegation kvarstår för tjänstemän anställda av Härryda 
kommun. 

 

3.1 3.1 Beslut om att inte lämna ut handlingar samt uppställande av 
förbehåll vid utlämnande 

9.1 9.1 Beslut om framställan till annan kommun om överflyttning av 
ärende 

9.2 9.1 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun 

9.3 9.3 Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till annan kommun 

9.7 9.7 Beslut om förlängning av utredningstiden  

9.9 9.9 Utseende av ombud och utställande av fullmakt till ombud att 
företräda VFN i individärenden i allmän domstol, utom högsta 
instans 

9.10 9.10 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol, 
utom högsta instans, och i samband därmed begära inhibition 

9.12 9.12 Yttrande till allmän domstol i ärende eller mål som överklagats av 
den enskilde 

9.13 9.13 Beslut om polisanmälan vid misstänkt brott  

9.14 9.14 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande eller påtaglig risk 
för ett allvarligt missförhållande, enligt lex Sarah 
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11.1 11.1 Anmälan till överförmyndare om behov av hjälp från god man, 
eller förvaltare 

11.2 11.2 Anmälan till överförmyndare om att någon inte längre bör ha 
förvaltare 

11.3 11.3 Anmälan till överförmyndare om förhållanden talar för att en 
förälder inte kommer förvalta sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt 

13.1 13.1 Ansökan samt yttrande om behov av offentligt biträde 

14.1 14.1 Beslut om att avslå begäran om att ärende ska avgöras 

14.2 14.2 Avvisande av ombud eller biträde 

14.3 14.3 Rättelse av skrivfel och liknande 

14.4 14.4 Omprövning av beslut 

14.5 14.5 Rättidsprövning av överklagat beslut samt avvisande av för sent 
inkommet överklagande 

Delegation föreslås ges till tjänstemän anställda av Partille kommun. Ny delegat införs i 
redan existerande avsnitt. I samtliga fall ges delegation till motsvarande befattning i Partille 
kommun som i Härryda kommun, med undantag för p. 11.3 Anmälan till överförmyndare om 
förhållanden talar för att en förälder inte kommer förvalta sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt. I Partille kommun hanteras denna beslutstyp av socialsekreterare, medan 
enhetschef ansvarar i Härryda kommun. 
Delegation kvarstår för tjänstemän anställda av Härryda kommun. 

 

 44.5 Yttrande till domstol inför beslut om umgängesstöd 

 44.7 Lämna upplysningar till domstol i mål gällande vårdnad, boende 
eller umgänge: 

 44.9 Lämna upplysningar inför interimistiskt beslut i domstol i mål 
gällande vårdnad, boende eller umgänge: 
Socialsekreterare 

 44.11 Beslut om hjälp att träffa avtal gällande vårdnad, boende och 
umgänge 

Beslutstyperna saknas i nuvarande delegationsordning, men bör införas då dessa omfattas av 
samverkansavtalet.  
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Ärendetyper som föreslås införas 
Skyldighet att under vissa förutsättningar underrätta myndigheter eller 
organisationer om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån eller 
ett ekonomiskt stöd har beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt 
eller med ett för högt belopp har införts i 3 § lag (2008:206) om 
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 
 
Skyldighet för bland annat kommuner att underrätta Skatteverket om det 
kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har 
varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig har även införts som en ny 32 c 
§ i folkbokföringslagen (1991:481). 
 
Då delegation för dessa två beslutstyper saknas i nuvarande 
delegationsordning föreslås delegation införas. 
 
Inom verksamheten Barn och Familj har en ny placeringstyp införts, 
korttidsboende, vilken bör införas i delegationsordningen. Denna införs i 
samma punkter som övriga placeringsbeslut inom verksamheten Barn och 
Familj. 
 

Numrering i ny 
delegationsordning 

Ärende 

16.2 Underrättelse till myndighet eller organisation om det finns anledning att 
anta att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd har beslutats, 
betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp 

Beslutstyperna saknas i nuvarande delegationsordning, men behöver införas utifrån nya 
lagändringar. Utifrån beslutstypernas art görs bedömningen att det är lämpligt att delegation 
ges till enhetschef, motsvarande vad som gäller för polisanmälan vid bidragsbedrägeri enligt 
punkt 9.13 i delegationsordningen. 

16.3 Underrättelse till Skatteverket om det kan antas att en uppgift i 
folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig 
eller ofullständig 

Beslutstyperna saknas i nuvarande delegationsordning, men behöver införas utifrån nya 
lagändringar. Utifrån beslutstypernas art görs bedömningen att det är tillräckligt att 
delegation ges till socialsekreterare inom verksamheterna Barn och Familj, Härryda Framtid, 
samt Hälsa och Bistånd. Inom övriga enheter ges delegation till enhetschef. 

 

17.9 Beslut om bistånd i form av vård, placering/omplacering i familjehem, i 
hem för vård eller boende, i SiS-hem, jourhem, samt i stödboende, samt i 
korttidsboende 

Tillägg. Korttidsboende är en ny placeringstyp för verksamheten Barn och Familj. Utifrån 
beslutstypernas art görs bedömningen att det är lämpligt att delegation ges till enhetschef i de 
fall sökanden är 18-20 år, och myndighetsutskottet i övrigt, motsvarande vad som gäller för 
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placering i stödboende. Beslutstypen införs i redan existerande punkt 17.9 i 
delegationsordningen. 

 

17.10 Beslut om bistånd i form av vård, placering/omplacering i familjehem, i 
hem för vård eller boende, i SiS-hem, jourhem, samt i stödboende, samt i 
korttidsboende 

Tillägg. Korttidsboende är en ny placeringstyp för verksamheten Barn och Familj. Utifrån 
beslutstypernas art görs bedömningen att det är lämpligt att delegation ges till 1:e 
socialsekreterare för 4+2 månader i de fall det rör sig om boende i egen regi, och till 
enhetschef för 4+2 månader i de fall det rör sig om boende i extern regi, motsvarande vad 
som gäller för placering i stödboende. Beslutstypen införs i redan existerande punkt 17.10 i 
delegationsordningen. 

 
 
 Ärendetyper där beslutsnivå föreslås ändras 
Av nuvarande punkt 14.5 i välfärdsnämndens delegationsordning framgår 
att rättidsprövning av överklagat beslut samt avvisande av för sent 
inkommet överklagande ska göras av delegat som beslutat i ärendet. I 
ärenden beslutade av välfärdsnämnden eller myndighetsutskottet är en sådan 
ordning inte möjlig att upprätthålla utan att antingen förlita sig på 
extrainsatta sammanträden, eller att frångå kravet på skyndsamhet i 46 § 
första stycket förvaltningslagen (2017:900). För att möjliggöra en effektiv 
hantering föreslås därför delegation ges till 1:e socialsekreterare respektive 
enhetschef i dessa ärenden.  
 

Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Numrering i 
ny 
delegations-
ordning 

Ärende 

14.5 14.5 Rättidsprövning av överklagat beslut samt avvisande av för sent 
inkommet överklagande 

Ändring. Beslutstypen är idag delegerad till delegat som beslutat i ärendet. För att uppfylla 
kraven på skyndsamhet i förvaltningslagen föreslås delegation ges till 1:e socialsekreterare 
inom verksamheten Barn och Familj, samt till enhetschef inom verksamheterna Hälsa och 
Bistånd samt Härryda Framtid, i de fall myndighetsutskottet eller välfärdsnämndan beslutat i 
ärendet. 

 
 

Delegationsärenden inom sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Av nuvarande punkt 14.5 i välfärdsnämndens delegationsordning framgår 
att rättidsprövning av överklagat beslut samt avvisande av för sent 
inkommet överklagande ska göras av delegat som beslutat i ärendet. I 
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ärenden beslutade av välfärdsnämnden eller myndighetsutskottet är en sådan 
ordning inte möjlig att upprätthålla utan att antingen förlita sig på 
extrainsatta sammanträden, eller att frångå kravet på skyndsamhet i 46 § 
första stycket förvaltningslagen (2017:900). För att möjliggöra en effektiv 
hantering föreslås därför delegation ges till enhetschef i dessa ärenden. 

 

Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Numrering i 
ny 
delegations-
ordning 

Ärende 

48.2 54.2 Rättidsprövning av överklagat beslut samt avvisande av för sent 
inkommet överklagande 

Ändring. Beslutstypen är idag delegerad till delegat som beslutat i ärendet. För att uppfylla 
kraven på skyndsamhet i förvaltningslagen föreslås delegation ges till enhetschef i de fall 
myndighetsutskottet eller välfärdsnämndan beslutat i ärendet. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärd 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till välfärdsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör välfärdsnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap. 2 § KL). Välfärdsnämnden är en 
sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL. Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till 
nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut 
(5 kap. 2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta 
beslut, så länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från välfärdsnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera beslut som 
faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning 
explicit ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. 
Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § KL. Får inte delegera beslut om det 
framgår i särlagstiftning. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller 
förberedande åtgärd.  
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.  

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9) extra val till fullmäktige 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-
8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1)  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3)  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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6 kap. 39 §  
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 §  
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Välfärdsnämndens delegationsordning  
Välfärdsnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
välfärdsnämnden. Av reglementet följer att välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur 
och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Därutöver får välfärdsnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden:  

 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB  
 Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB  
 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § FB  
 Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
 Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
 Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 15–19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den 
mån det anges att besluten ska fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall välfärdsnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Välfärdsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet med punkt 12–15 i allmänna 
bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning. 
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Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

VFN ordf. Välfärdsnämndens ordförande 

VFN förste vice ordf. Välfärdsnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ 
Socsekr P 
ECH P 
MS P 
AvdCH P 
FCH P 

Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 
Socialsekreterare familjerättsenheten Partille kommun 
Enhetschef familjerättsenheten Partille kommun 
Metodstödjare familjerättsenheten Partille kommun 
Avdelningschef familjerättsenheten Partille kommun 
Förvaltningschef familjerättsenheten Partille kommun 

MHL Metodhandledare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

 
AHL 

Intendent, Hulebäcksgymnasiet 
Avgiftshandläggare 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 
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Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas välfärdsnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av välfärdsnämnden antagen budget 
eller kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss 
insats följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på välfärdsnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar välfärdsnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i sektors-
övergripande ärenden, angivna i avsnitt 8-38, i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. 
Förvaltningschef äger rätt att till annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna 
beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen. 

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

12)  Viss beslutanderätt delegeras enligt 7 kap. 5 § KL till tjänstepersoner inom familjerättsenheten i Partille 
kommun enligt samverkansavtal. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

13)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid välfärdsnämndens nästa sammanträde. 

14)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

15)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid välfärds-
nämndens ordinarie nästkommande sammanträde. 

16)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas 
vid välfärdsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 
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beslutade ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per 
termin. 

 
 
Ersättare för delegat 

17)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

19)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

I de fall det i lag eller annan författning ställs krav på viss kompetens eller utbildning får endast den 
som uppfyller dessa krav besluta i ärendet. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

20)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
HF  Härryda Framtid, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKR   Sveriges Kommuner och Regioner 
VFN   Välfärdsnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 
FOL  Folkbokföringslagen (1991:481) 
FB   Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslagen (2017:900) 
Gf   Gymnasieförordningen (2010:2039) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordningen (1998:980) 
Lgeb  Lagen(2005:429) om god man för ensamkommande barn 
LSS   Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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LOfB  Lagen 1996:1620) om offentligt biträde 
  Lagen (2016:1013) om personnamn 
  Lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från  
  välfärdssystemen 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
  Passlagen (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Sf   Skolförordningen (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkolL   Skollagen (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordningen (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
UtlL  Utlänningslagen (2015:716) 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalken (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1.1  Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         

1.2  Organisations-
förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

ECH  Efter samråd med 
SCH 

 

2 Ekonomi 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

2.1  Skadestånd och 
annan ersättning 

       

2.1.1  ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.1.2  ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         

2.2  Avstängning m.m. 
från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets rutiner 
och riktlinjer  

 

3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3.1  Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
samt uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
14 § TF 
och 6 
kap. 3 § 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH 
AvdCH 
P 

 VCH/AvdCH för 
resp. verksamhet  

 

4 Rättegång och förrättningar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4.1  Beslut om att inleda 
rättegång eller 
förrättning, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

4.2  Beslut om att över-
klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 pbb 
och frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4.3  Befullmäktiga ombud 

att föra kommunens 
talan vid rättegång 
eller förrättning, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

 KD*   SCH   

         
4.4  Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

45 § FL KD*   VCH   

         
4.5  Omprövning av 

tidigare beslut, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   Resp. 
besluts-
fattare 

 Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till den 
högre instans som ska 
pröva överklagandet 

         
4.6  Avvisande av enskilds 

ombud, till den del 
inte annat följer av 
delegations-
ordningen 

14 § FL KD*   SCH  Efter samråd med 
kommunjurist 

 
5 Yttrande 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

5.1  Avge yttrande med 
undantag av yttranden 
i ärenden som 
omfattas av 6 kap. 38 
§ KL 

45 § FL KD*      

 
6 Avtal 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

6.1  Träffa avtal till den del 
detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

   

         

6.2  Träffa avtal inom 
sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 
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7 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

7.1  Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7.2  Representation av 

större omfattning 
inom välfärds-
nämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

         
7.3  Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
välfärdsnämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 

Allmänt – Sektorsövergripande 

8 Sociala föreningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8.1  Beslut om bidrag till sociala ideella 
organisationer 

 SCH  

 
Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden 

9 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

9.1  Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2 kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 
MS P 

 

     
9.2  Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2 kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
ECH P 

 

     
 
9.3  

Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 kap. 11 § SoL VCH BF 
VCH HB 
AvdCH P 

 

     
9.4  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 

Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
9.5  Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB Vuxen 
HL HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.6  Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.7  Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH HF 
ECH P 

 

     
9.8  Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     
9.9  Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda VFN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH 
AvdCH 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

9.10  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och i samband därmed begära 
inhibition, avseende: 

10 kap. 2 § SoL  Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller författning ankommer på 
socialnämnden 

 I ärenden beslutade av myndighetsutskottet  MyndUtskott  

 I ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

 ECH BF 
ECH HF 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 MyndUtskott  

 Ärende om insats jml LSS  ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I övriga ärenden beslutade av tjänsteperson  VCH 
AvdCH P 

 

     

9.11  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap. 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

9.12  Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     

9.13  Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Vissa brott riktade mot någon som inte har 
fyllt 18 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH P 

BrB 3,4 och 6 kap. och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH HF 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 
AvdCH P 

 

     

9.14  Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

14 kap. 7 § SoL VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 
AvdCH P 
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10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10.1  Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma delegat 
som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

     
10.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     

10.3  Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
10.4  Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

24 f § LSS VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 

 

 

11 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

11.1  Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, eller förvaltare  

5 kap. 3 § 1 SoF HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

     
11.2  Anmälan till överförmyndare om att 

någon inte längre bör ha förvaltare 
5 kap. 3 § 2 SoF HL HB 

Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

     
11.3  Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden talar för att en förälder inte 
kommer förvalta sitt barns egendom på 
ett betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH HF 
ECH HB 
Socsekr P 

 

 
12 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.1  Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.2  Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 
barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  

 

13 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

13.1  Ansökan samt yttrande om behov av 
offentligt biträde 

3 § LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

 

14 Förvaltningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

14.1  Beslut om att avslå begäran om att 
ärende ska avgöras 

12 § FL Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

 

     

14.2  Avvisande av ombud eller biträde 14 § FL VCH BF 
VCH HB 
VCH HF 
VCH FS 
VCH VO 
AvdCH P 

Efter samråd med kommunjurist 

     
14.3  Rättelse av skrivfel och liknande 36 § FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet  

 

     
14.4  Omprövning av beslut 37–39 §§ FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

 

     
14.5  Rättidsprövning av överklagat beslut 

samt avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 
 
1:e socsekr 
BF 
ECH HB 
ECH HF 
ECH P 

 
 
 
 
I ärenden beslutade av 
myndighetsutskott eller 
välfärdsnämnd.  

 

15 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

15.1  Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap. 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
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16 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

16.1  Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 
ECH VO 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 

16.2  Underrättelse till myndighet eller 
organisation om det finns anledning att 
anta att en ekonomisk förmån eller ett 
ekonomiskt stöd har beslutats, betalats 
ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med 
ett för högt belopp 

3 § lag 
(2008:206) om 
underrättelsesky
ldighet vid 
felaktiga 
utbetalningar 
från 
välfärdssysteme
n 

ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 
ECH VO 
ECH P 

 

16.3  Underrättelse till Skatteverket om det kan 
antas att en uppgift i folkbokföringen om 
en person som är eller har varit 
folkbokförd är oriktig eller ofullständig 

32 c § FOL Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr P 
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Verksamheten Barn och familj 
Barn och unga upp till 21 år 

17 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

17.1  Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6 a § 2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
17.2  Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med 1:e 
Socsekr 
I extern regi 

     
17.3  Beslut om bistånd till intern intensiv 

öppenvårdsbehandling 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
3+3 mån 
Utöver 6 mån 

     

17.4  Beslut om bistånd i form av stöd vid 
umgänge 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

17.5  Beslut om bistånd i form av kontakt-
person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

17.6  Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

17.7  Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-
rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

17.8  Beslut om bistånd i form av stöd och 
avlastning 

4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     

17.9  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem, jourhem, 
stödboende, samt i korttidsboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
ECH 
 

 
Bistånd i form av placering för unga i 
åldern 18–20 år i stödboende eller 
korttidsboende 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.10  Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 
placering/omplacering 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
 
Korttidsboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Korttidsboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
 

     

17.11  Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-
hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.12  Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över 
tid, samt bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för övriga omkostnader 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
17.13  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 

bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

17.14  Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     

17.15  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
17.16  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende i 
HVB, SiS-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     

17.17  Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     

17.18  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.19  Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     

17.20  Utse handledare, upprätta arbetsplan för 
ungdom som dömts till ungdomstjänst, samt 
kontrollera att arbetsplanen följs 

5 kap. 1 b § SoL Socsekr  

     

17.21  Beslut om arvode och ersättning till familje-
hem samt upprättande av avtal 

6 kap. 6 b § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     

17.22  Beslut om arvode och ersättning till kontakt-
person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL,  

 Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     

17.23  Medgivande att ta emot ett barn för 
stadigvarande vård och fostran 

6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

17.24  Godkännande av jourhem 6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

17.25  Övervägande om vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs 

6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.26  Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 

6 kap. 8 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     

17.27  Beslut om arvode och ersättning till särskilt 
förordnade vårdnadshavare 

6 kap. 11 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.28  Godkännande av att en utländsk myndighet 
placerar ett barn i Sverige 

6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.29  Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.30  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     

17.31  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 2 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     
17.32  Beslut om uppföljning av ett barns situation 11 kap. 4 a och  

4 b §§ SoL 
1:e Socsekr  

 

18 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

18.1  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

Page 872 of 1089



Innehållsförteckning  23

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
18.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.3  Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

18.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.6  Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.7  Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

18.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 2 st LVU MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

18.12  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.14  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

18.15  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

18.16  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

18.17  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

18.18  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

18.19  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.20  Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.21  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
18.22  Beslut om upphörande av tillfälligt 

flyttningsförbud 
30 § 2 st LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

Myndutskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.23  Beslut om ansökan hos förvaltnings-rätten 
om utreseförbud 

31 b § LVU  MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.24  Prövning om utreseförbud ska upphöra 31 c § LVU 
 

MyndUtskott  
 
 

     

18.25  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
 

MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
 

     

18.26  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.27  Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

18.28  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § LVU ECH  

     

18.29  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.30  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
för-ordnad 
ledamot 
eller 
tjänsteman 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

 

19 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

19.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB SVL I det fall föräldrarna är överens om 
faderskapet 

     

19.2  Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap. 9 § FB SVL I det fall föräldrarna är överens om 
föräldraskapet 

     
 

20 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
20.2  Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

     
20.3  Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn 
 ECH  

 

21 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

21.1  Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL 

 

22 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

22.1  Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL ECH  

     
22.2  Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL ECH  

 

23 Äktenskapsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

23.1  Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

1:e Socsekr  

     
23.2  Lämna upplysningar på begäran från 

annan socialnämnd i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  

 

24 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

24.1  Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

     
24.2  Ansökan om permanent uppehållstillstånd 

hos Migrationsverket, avseende barn 
placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 16 b § UtlL MyndUtskott I de fall barnet beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 15 c 
§ 
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25 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

25.1  Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § passlagen  Socsekr  

 

26 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

26.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr  

 

27 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

27.1  Yttrande avseende barns namnbyte 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr  

 

28 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

28.1  Yttrande till åklagarmyndighet eller 
förundersökningsledare 

10–12 §§ LUL 1:e Socsekr  

29 Folkbokföringslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

29.1  Ansökan om skyddad folkbokföring 30 § FOL ECH För barn under 18 år som vårdas med stöd 
av 2 § LVU 

     
29.2  Överklagande av Skatteverkets beslut 

avseende skyddad folkbokföring 
40 § FOL ECH  

     
29.3  Anmälan till Skatteverket om att skyddad 

folkbokföring inte längre behövs 
17 § FOL ECH  

  

Page 877 of 1089



Innehållsförteckning  28

Verksamheten Hälsa och bistånd 
Vuxenenheten 

30 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

30.1  Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 
MyndUtskott  

Upp till 4 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

30.2  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL ECH Upp till 25 % av pbb 

     

30.3  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.4  Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

30.5  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.6  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 
med inriktning psykiatri 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.7  Beslut om bistånd i form av boendestöd  Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.8  Beslut om bistånd i form av boende  4 kap. 1 § SoL ECH I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

     

30.9  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

30.10  Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.11  Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

30.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

31 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

31.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
31.2  Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
31.3  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
31.4  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  

     
31.5  Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 

 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.6  Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 
18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.7  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM Socsekr  

     
31.8  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
31.9  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

 

32 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

 

Handläggarenheten 
33 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.1  Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.2  Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.3  Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.4  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.5  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

33.6  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.7  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.8  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning hospice  ECH  

     

33.9  Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL Enligt kommunens riktlinjer 

     

33.10  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL   
 

 I särskild boendeform,  
jml 5 kap. 5 § SoL 

 HL  

 I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

 HL  

     

33.11  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

33.12  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt 

4 kap. 1 § SoL ECH 
 
 
 
MyndUtskott 

Max 50 % av pbb (avser ärenden som ej 
är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt) 
 
Utöver 50 % av pbb (avser ärenden som 
ej är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt) 

     

33.13  Beslut om den enskildes avgifter för 
hemtjänstinsatser m.m. 

8 kap. 3–9 §§ SoL AHL Enligt kommunens riktlinjer 

 

34 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

34.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

34.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  

     

34.4  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

34.5  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  

     

34.6  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

34.7  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

34.8  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

34.9  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS ECH Placering i familjehem kräver 
medgivande enligt 6 kap.  
6 § SoL 

     

34.10  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

34.11  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

34.12  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

34.13  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

34.14  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

34.15  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

34.16  Anmälan till IVO om antagande att ifråga-
sätta lämplighet hos tillståndshavare att 
bedriva verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.17  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2–3 st LSS HL  

     

34.18  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

34.19  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 
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Verksamheten Härryda Framtid 
Försörjningsstöd 

35 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

35.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

35.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm och 
handläggarrutiner 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens  norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 2 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

35.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och  
handläggarrutiner 

 Tandvård, akut och nödvändig  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hälso- och sjukvård  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Glasögon, nödvändiga  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hemutrustning  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Flyttkostnader  MHL 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Umgängesresa, ID-kort och annat övrigt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och 
handläggarrutiner 

 Elskulder 
 

 Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hyresskulder  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Övriga skulder  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.5  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL   

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

35.6  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap. 1 § SoL 

 Begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

 Assistent 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.7  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

35.8  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  

     

35.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

35.10  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL Socsekr  

     

35.11  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL Socsekr Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

35.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

35.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

36 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

36.1  Fullgöra nämndens skyldigheter som 
föreskrivs i 18 kap. 2 § 1 st ÄB 

18 kap. 2 § 2 st 
ÄB 

Assistent  

     
36.2  Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent  
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Enheten för nyanlända 
37 Socialtjänstlagen  

 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

37.1  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18–20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     
37.2  Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  

 
38 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.1  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.2  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.3  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning eller särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

20 kap. 13 § SkolL ECH  

     

38.4  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning eller särskild 
utbildning på grundläggande nivå 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

38.5  Antagning till utbildning på gymnasial nivå 
eller särskild utbildning på gymnasial nivå 

20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

38.6  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

38.7  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

38.8  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

38.9  Beslut om anställning av lärare och utan 
behörighet och legitimation för längre tid än 
6 månader, dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.10  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

38.11  Avtal om upplåtelse av skollokaler avseende 
schemabokning över period inom 
verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

38.12  Ta emot anmälan om att barn/elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling 
eller trakasserier/sexuella trakasserier på 
sätt som avses i diskrimineringslagen 

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

38.13  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 
 

     

38.14  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

38.15  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

38.16  Tillträdesförbud för utomstående till 
skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 
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Verksamheten Funktionsstöd 
39 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

VCH  

     

39.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKR:s 
riktlinjer 

 ECH  

  

Page 887 of 1089



Innehållsförteckning  38

Verksamheten Hälso- och sjukvård 
40 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

40.1  Fastställa rutiner som säkerställer ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete 

 MAS/MAR  

     

40.2  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 
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Socialtjänstjour 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. Socialjouren åtar sig att 
tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-ärenden. Beslut av 
Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

41 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

41.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr SJ  

     
41.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
41.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem 
4 kap. 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

 
42 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

42.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

     
42.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för läkarundersökningen 
32 § LVU Socsekr SJ  

     
42.3  Beslut om begäran om handräckning från 

polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU Socsekr SJ Kräver att tjänstemannen har getts 
beslutanderätt i ett särskilt 
förordnande 

 
43 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
43.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  

     
43.3  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socsekr SJ  

     
43.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 st LVM Socsekr SJ  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 
på sjukhus  

24 § LVM Socsekr SJ  
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Avtalssamverkan avseende gemensam familjerätt 

Familjerättsenheten i Partille kommun 
Härryda kommun, Mölndal kommun och Partille kommun har upprättat avtal om avtalssamverkan avseende gemensam 
familjerätt. Den familjerättsliga verksamheten kommer att bedrivas av familjerättsenheten hos Partille kommun. Beslut av 
familjerättsenheten i Partille kommun tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

Härryda kommuns övergripande och yttersta ansvar för den familjerättsliga verksamheten enligt gällande lagstiftning har inte 
överlåtits.  

Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas till Härryda kommun i enlighet med punkt 12–15 i allmänna 
bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning.  

44 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 
samt föräldraskapsbekräftelse 

1 kap. 4 § FB 

1 kap. 9 § FB 

Socsekr P I de fall föräldrarna inte är överens 
om faderskapet 

     
44.2  Beslut om åtgärder vid fastställande av 

faderskap och föräldraskap, dock inte 
befogenhet enligt 9 § FB att besluta att inte 
påbörja utredning, eller att lägga ner 
påbörjad utredning 

2 kap. 1 § FB 
2 kap. 9 § 1 st FB 
2 kap. 8 a § 1 st 
FB 
3 kap. 5 § 2 st FB 
3 kap. 6 § 2 st FB 

Socsekr P  

     
44.3  Beslut att utse utredare att genomföra 

adoptionsutredning 
4 kap. 14 § FB MS P Uppdrag från allmän domstol 

     
44.4  Beslut att godkänna föräldrars avtal i 

ärende gällande vårdnad, boende och 
umgänge 

Beslut om att inte godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st FB 
6 kap. 14 a § 2 st 
FB 
6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr P 
 
 
 
ECH P 

 

     
44.5  Yttrande till domstol inför beslut om 

umgängesstöd 
6 kap 15 c § FB MS P  

     
44.6  Beslut att utse lämplig person för 

umgängesstöd 
6 kap. 15 c § 3 st 
FB 

MS P  

     
44.7  Lämna upplysningar till Domstol i mål 

gällande vårdnad, boende eller umgänge: 
6 kap 19 § 2 st FB Socsekr P  

     
44.8  Beslut om att utse utredare i vårdnads-, 

boende- och umgängesärenden 
6 kap. 19 § 3 st FB MS P Uppdrag från allmän domstol 

     
44.9  Lämna upplysningar inför interimistiskt 

beslut i Domstol i mål gällande vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap 20 § 2 st FB Socsekr P  

     
44.10  Godkänna avtal om att underhållsbidrag 

skall betalas för längre perioder än tre 
månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr P  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

44.11  Beslut om hjälp att träffa avtal gällande 
vårdnad, boende och umgänge 

 Socsekr P  

 

45 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

     
45.1  Medgivande att ta emot ett barn i syfte att 

adopteras 
6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     
45.2  Återkallande av lämnat medgivande till 

adoption 
6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
45.3  Samtycke till att adoptionsförfarande får 

fortsätta 
6 kap. 14 § SoL Socsekr P  

     
45.4  Beslut att neka samtycke till att adoptions-

förfarande får fortsätta 
6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

 

46 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Yttrande enligt namnlagen 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr P  

 

47 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares 
medgivande 

11 a § passlagen MS P  
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 

48 Utbildning - Allmänt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

48.2  Tillträdesförbud för utomstående till 
förskole- och skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

     

48.3  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

48.4  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

48.5  Beslut om anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet och 
legitimation för längre tid än 6 månader, 
dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

48.6  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

48.7  Avtal om upplåtelse av förskole- och skol-
lokaler avseende schemabokning över 
period inom verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

48.8  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen  

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

48.9  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 
2 kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 

     

48.10  Ta emot anmälan om att utredning om 
elevs frånvaro har inletts av rektor 

7 kap. 19 a § 3 st SkolL MyndUtskott  

     

48.11  Ta emot anmälan från skolenhet med 
annan huvudman än hemkommunen 
(Härryda kommun) om att det inletts 
utredning om elevs frånvaro jml 7 kap. 19 a 
§ SkolL 

7 kap. 22 § 2 st SkolL MyndUtskott  

     

48.12  Mottagande av elev i särskolan 7 kap. 5, 8 och 9 §§ 
samt 18 kap. 5 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

48.13  Beslut om att elev inte tillhör särskolans 
målgrupp 

7 kap. 5 b § och  
18 kap. 7 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 

 

     

48.14  Beslut om bidrag avseende grundbelopp 8 kap. 21–22 §§,  
9 kap. 19–20 §§,  
10 kap. 37–38 §§,  
11 kap. 36 och 37 §§,  
14 kap. 15 och 16 §§,  
16 kap. 52 och 53 §§,  
17 kap. 31, 32 och 35 §§ 
19 kap. 25–26 §§  
25 kap. 11–12 §§ SkolL 

VCH  

     

48.15  Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp 8 kap. 23 §,  
9 kap. 21 §, 
11 kap. 38 §,  
10 kap. 39 §,  
14 kap. 17 §,  
16 kap. 54 §, 
17 kap. 34 § och 
19 kap. 47 § SkolL 

VCH  

     

48.16  Avtal om korttidstillsyn för elev inom 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan i annan 
kommun än hemkommunen 

 VCH  

 

49 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut om plats inom förskola och 
pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år 

8 kap. 5–6 samt 
14-15 §§ SkolL 
25 kap. 2 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.2  Beslut om plats inom fritidshem eller 
öppen fritidsverksamhet 

14 kap. 5 § SkolL 
25 kap. 4 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.3  Beslut om plats inom förskola och fritids-
hem då barnet behöver särskilt stöd 

8 kap. 7 SkolL 
14 kap. 6 § SkolL 

VCH  

     

49.4  Överenskommelse för barn om mottagande 
i förskola i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

8 kap. 12 SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.5  Inhämta och avge yttrande samt fatta 
beslut om mottagande av barn i annan 
kommun än hemkommunen 

8 kap. 13 § SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.6  Uppsägning av plats inom förskola, peda-
gogisk omsorg, fritidshem och öppen 
fritidshemsverksamhet 

 VCH  

     

49.7  Beslut om nedsättning av platsavgift  VCH  
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50 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

50.2  Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

50.3  Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

50.4  Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § 1 st 2 
SkolL 

VCH  

     

50.5  Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

50.6  Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

50.7  Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL Rektor 
 
 
 
 
PCH Planering 
och tillsyn 

För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i kommunal skola i 
Härryda kommun 
 
För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun, men som 
ej går i kommunal skola i 
Härryda kommun 

     

50.8  Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

50.9  Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13 § SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

50.10  Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

50.11  Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 b-15 d §§ 
SkolL  
10 kap. 32–33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

50.12  Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

7 kap. 9 § SkolL Rektor  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

50.13  Beslut om att elev som fullgör sin skolgång 
i Härryda kommun ska läsa ämnen eller 
ämnesområden inom grundsärskolan 

11 kap. 8 § SkolL ECH  
Elevhälsa 

Grundsärskola 

 

51 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

51.1  Beslut om stöd till inackordering 15 kap. 32 § SkolL 
18 kap. 32 § SkolL 

Intendent 
gymnasieskola 

 

     
51.2  Avvikelse från ett nationellt programs 

innehåll 
16 kap. 14 § SkolL ECH  

     
51.3  Överenskommelse med annan huvudman 

om behörighet och mottagande av elev 
utanför GR-området samt inom  
GR-området i de fall behörighet och motta-
gande ej följer av GR:s samverkansavtal 

16 kap. 36, 42–44 samt 
47–48 §§ SkolL 

VCH  

     
51.4  Överenskommelse för elev att fullgöra 

skolgång i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

16 kap. 42–44 §§ SkolL 
19 kap. 12–14 §§ SkolL 

VCH  

     
51.5  Antagning till yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ p.g.a. synnerliga skäl 
17 kap. 11 § SkolL ECH  

     
51.6  Beslut om skolskjuts gymnasiesärskola 18 kap. 30 och 35 §§ 

SkolL 
Intendent 
gymnasieskola 

 

     
51.7  Beslut om att bekosta elevresor i 

gymnasieskola 
Lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldig-
het att svara för vissa 
elevresor  

Intendent  

     
51.8  Antagning av elev vid senare tidpunkt 7 kap. 8 § Gf ECH  

     
51.9  Byte av studieväg 7 kap. 9 § Gf ECH  

     
51.10  Förlängd undervisning 9 kap. 7 § Gf ECH  

     
51.11  Beslut om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands 
 Intendent Se riktlinjer dnr 2015KS38 

     
51.12  Plan för utbildning på 

introduktionsprogram 
17 kap. 7 § SkolL VCH 

ECH 
För programmens upplägg 
Individuell studieplan för elev 

     
51.13  Undervisningstid på nationella program 4 kap. 22 § Gf ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

51.14  Arbetsplatsförlagt lärande 4 kap. 12 och 13 §§ Gf ECH  

 

52 Besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

52.1  Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

52.2  Rättidsprövning av överklagat beslut samt 
avvisande av för sent inkommet över-
klagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 
 
ECH 

 
 
 
 
I ärenden beslutade av 
myndighetsutskott eller 
välfärdsnämnd.  

     

52.3  Beslut om att utse ombud för VFN i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

 SCH  

     

52.4  Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagade beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

52.5  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

53 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

53.1  Beslut om att avsluta tillsyn  SCH  

 

54 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

54.1  Bidrag till föreningar inom fritidsområdet  ECH 
 
VCH 

Bidrag enligt 
bidragsbestämmelser 
Övriga bidrag 

     

54.2  Kulturbidrag  VHC  
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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till välfärdsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör välfärdsnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap. 2 § KL). Välfärdsnämnden är en 
sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL. Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till 
nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut 
(5 kap. 2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta 
beslut, så länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från välfärdsnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera beslut som 
faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning 
explicit ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. 
Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § KL. Får inte delegera beslut om det 
framgår i särlagstiftning. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller 
förberedande åtgärd.  
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.  

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9) extra val till fullmäktige 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-
8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1)  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3)  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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6 kap. 39 §  
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 §  
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Välfärdsnämndens delegationsordning  
Välfärdsnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
välfärdsnämnden. Av reglementet följer att välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur 
och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Därutöver får välfärdsnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden:  

• Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
• Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
• Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB  
• Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB  
• Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § FB  
• Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
• Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
• Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
• Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
• Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 15–19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den 
mån det anges att besluten ska fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall välfärdsnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Välfärdsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet punkt 12–15 i allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning. 
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Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

VFN ordf. Välfärdsnämndens ordförande 

VFN förste vice ordf. Välfärdsnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 

MHL Metodhandledare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

 
AHL 

Intendent, Hulebäcksgymnasiet 
Avgiftshandläggare 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 
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Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas välfärdsnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av välfärdsnämnden antagen budget 
eller kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss 
insats följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på välfärdsnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar välfärdsnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i sektors-
övergripande ärenden, angivna i avsnitt 8-38, i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. 
Förvaltningschef äger rätt att till annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna 
beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen. 

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

12)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid välfärdsnämndens nästa sammanträde. 

13)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

14)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid välfärds-
nämndens ordinarie nästkommande sammanträde. 

15)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas 
vid välfärdsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 
beslutade ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per 
termin. 
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Ersättare för delegat 

16)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

17)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

I de fall det i lag eller annan författning ställs krav på viss kompetens eller utbildning får endast den 
som uppfyller dessa krav besluta i ärendet. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

19)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
HF  Härryda Framtid, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKR   Sveriges Kommuner och Regioner 
VFN   Välfärdsnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 
FOL  Folkbokföringslagen (1991:481) 
FB   Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslagen (2017:900) 
Gf   Gymnasieförordningen (2010:2039) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordningen (1998:980) 
Lgeb  Lagen(2005:429) om god man för ensamkommande barn 
LSS   Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LOfB  Lagen 1996:1620) om offentligt biträde 
  Lagen (2016:1013) om personnamn 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Page 907 of 1089



 

Innehållsförteckning  10 

  Passlagen (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Sf   Skolförordningen (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkolL   Skollagen (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordningen (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
UtlL  Utlänningslagen (2015:716) 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalken (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1.1  Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         
1.2  Organisations-

förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

ECH  Efter samråd med 
SCH 

 

2 Ekonomi 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

2.1  Skadestånd och 
annan ersättning 

       

2.1.1  ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.1.2  ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         

2.2  Avstängning m.m. 
från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets rutiner 
och riktlinjer  

 

3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3.1  Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
samt uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
14 § TF 
och 6 
kap. 3 § 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH  VCH för resp. 
verksamhet  

 

4 Rättegång och förrättningar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4.1  Beslut om att inleda 
rättegång eller 
förrättning, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   

Page 909 of 1089



 

Innehållsförteckning  12 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

4.2  Beslut om att över-
klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 pbb 
och frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4.3  Befullmäktiga ombud 

att föra kommunens 
talan vid rättegång 
eller förrättning, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

 KD*   SCH   

         
4.4  Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

45 § FL KD*   VCH   

         
4.5  Omprövning av 

tidigare beslut, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   Resp. 
besluts-
fattare 

 Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till den 
högre instans som ska 
pröva överklagandet 

         
4.6  Avvisande av enskilds 

ombud, till den del 
inte annat följer av 
delegations-
ordningen 

14 § FL KD*   SCH  Efter samråd med 
kommunjurist 

 
5 Yttrande 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

5.1  Avge yttrande med 
undantag av yttranden 
i ärenden som 
omfattas av 6 kap. 38 
§ KL 

45 § FL KD*      

 
6 Avtal 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

6.1  Träffa avtal till den del 
detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

   

         

6.2  Träffa avtal inom 
sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 
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7 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

7.1  Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7.2  Representation av 

större omfattning 
inom välfärds-
nämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

         
7.3  Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
välfärdsnämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 

Allmänt – Sektorsövergripande 

8 Sociala föreningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8.1  Beslut om bidrag till sociala ideella 
organisationer 

 SCH  

 
Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden 

9 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

9.1  Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2 kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 

 

     
9.2  Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2 kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
 

     
 
9.3  

Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 kap. 11 § SoL VCH BF 
VCH HB 

 

     
9.4  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 

Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
9.5  Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB Vuxen 
HL HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.6  Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.7  Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH HF 

 

     
9.8  Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     
9.9  Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda VFN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

9.10  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och i samband därmed begära 
inhibition, avseende: 

10 kap. 2 § SoL  Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller författning ankommer på 
socialnämnden 

 I ärenden beslutade av myndighetsutskottet  MyndUtskott  

 I ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

 ECH BF 
ECH HF 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 MyndUtskott  

 Ärende om insats jml LSS  ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I övriga ärenden beslutade av tjänsteperson  VCH  

     

9.11  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap. 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

9.12  Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     

9.13  Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Vissa brott riktade mot någon som inte har 
fyllt 18 år 

 ECH BF 
ECH HF 

BrB 3,4 och 6 kap. och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH HF 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 

 

     

9.14  Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

14 kap. 7 § SoL VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 
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10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10.1  Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma delegat 
som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

     
10.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     

10.3  Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
10.4  Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

24 f § LSS VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 

 

 

11 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

11.1  Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, eller förvaltare  

5 kap. 3 § 1 SoF HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

     
11.2  Anmälan till överförmyndare om att 

någon inte längre bör ha förvaltare 
5 kap. 3 § 2 SoF HL HB 

Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

     
11.3  Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden talar för att en förälder inte 
kommer förvalta sitt barns egendom på 
ett betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH HF 
ECH HB 

 

 
12 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.1  Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.2  Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 
barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  

 

13 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

13.1  Ansökan samt yttrande om behov av 
offentligt biträde 

3 § LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 

 

 

14 Förvaltningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

14.1  Beslut om att avslå begäran om att 
ärende ska avgöras 

12 § FL Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

 

     

14.2  Avvisande av ombud eller biträde 14 § FL VCH BF 
VCH HB 
VCH HF 
VCH FS 
VCH VO 

Efter samråd med kommunjurist 

     
14.3  Rättelse av skrivfel och liknande 36 § FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet  

 

     
14.4  Omprövning av beslut 37–39 §§ FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

 

     
14.5  Rättidsprövning av överklagat beslut 

samt avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

15 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

15.1  Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap. 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
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16 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

16.1  Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 
ECH VO 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 
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Verksamheten Barn och familj 
Barn och unga upp till 21 år 

17 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

17.1  Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6 a § 2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
17.2  Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med 1:e 
Socsekr 
I extern regi 

     
17.3  Beslut om bistånd till intern intensiv 

öppenvårdsbehandling 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
3+3 mån 
Utöver 6 mån 

     
17.4  Beslut om bistånd i form av stöd vid 

umgänge 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     
17.5  Beslut om bistånd i form av kontakt-

person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     
17.6  Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson/kontaktfamilj 
3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     
17.7  Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-

rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
I egen regi 
I extern regi 

     
17.8  Beslut om bistånd i form av stöd och 

avlastning 
4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     
17.9  Beslut om bistånd i form av vård, 

placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem, jourhem samt i 
stödboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
ECH 
 

 
Bistånd i form av placering i 
stödboende för unga i åldern 18–20 
år 

     
17.10  Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 

placering/omplacering 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.11  Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-
hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.12  Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över 
tid, samt bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för övriga omkostnader 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
17.13  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 

bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     
17.14  Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 

med anledning av våld i nära relation 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     
17.15  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
17.16  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende i 
HVB, SiS-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
17.17  Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 

med anledning av våld i nära relation 
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     
17.18  Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  

     
17.19  Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     
17.20  Utse handledare, upprätta arbetsplan för 

ungdom som dömts till ungdomstjänst, samt 
kontrollera att arbetsplanen följs 

5 kap. 1 b § SoL Socsekr  

     
17.21  Beslut om arvode och ersättning till familje-

hem samt upprättande av avtal 
6 kap. 6 b § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     
17.22  Beslut om arvode och ersättning till kontakt-

person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL,  

 Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     
17.23  Medgivande att ta emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran 
6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     
17.24  Godkännande av jourhem 6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.25  Övervägande om vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs 

6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
17.26  Särskilt övervägande om överflyttning av 

vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 
6 kap. 8 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     
17.27  Beslut om arvode och ersättning till särskilt 

förordnade vårdnadshavare 
6 kap. 11 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
17.28  Godkännande av att en utländsk myndighet 

placerar ett barn i Sverige 
6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     
17.29  Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 

SoL 
MyndUtskott  

     
17.30  Medgivande att ta emot ett barn i syfte att 

adopteras 
6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     
17.31  Återkallande av lämnat medgivande till 

adoption 
6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
17.32  Samtycke till att adoptionsförfarande får 

fortsätta 
6 kap. 14 § SoL ECH  

     
17.33  Beslut att neka samtycke till att adoptions-

förfarande får fortsätta 
6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

     
17.34  Beslut om ersättning i form av underhålls-

bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     
17.35  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 

jml 8 kap. 1 § 2 st SoL 
9 kap. 4 § SoL ECH  

     
17.36  Beslut om uppföljning av ett barns situation 11 kap. 4 a och  

4 b §§ SoL 
1:e Socsekr  

 

18 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

18.1  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
18.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

18.3  Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

18.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.6  Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.7  Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

18.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

18.12  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.14  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

18.15  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

18.16  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

18.17  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

18.18  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

18.19  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.20  Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.21  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
18.22  Beslut om upphörande av tillfälligt 

flyttningsförbud 
30 § 2 st LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

Myndutskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.23  Beslut om ansökan hos förvaltnings-rätten 
om utreseförbud 

31 b § LVU  MyndUtskott  
 
 

     

18.24  Prövning om utreseförbud ska upphöra 31 c § LVU 
 

MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.25  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
 

MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
 

     

18.26  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.27  Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

18.28  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § LVU ECH  

     

18.29  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.30  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
för-ordnad 
ledamot 
eller 
tjänsteman 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

 

19 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

19.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
faderskapet 

     

19.2  Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap. 9 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
föräldraskapet 

     

19.3  Beslut om att inleda utredning om 
faderskap 

2 kap. 1 § FB Socsekr  

     

19.4  Beslut om att inleda utredning om 
föräldraskap 

2 kap. 9 § 1 st FB 
2 kap. 8 a § 1 st 
FB 

Socsekr  

     
19.5  Beslut om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 
3 kap. 5 § 2 st FB Socsekr  

     

Page 922 of 1089



 

Innehållsförteckning  25 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

19.6  Föra talan i anhängiggjort mål om 
faderskap i allmän domstol 

3 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     

19.7  Utse utredare av adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     
19.8  Godkännande av avtal om vårdnad 6 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     
19.9  Godkännande av avtal om barns boende då 

barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna 

6 kap. 14 a § 2 st 
FB 

Socsekr  

     
19.10  Godkännande av avtal om barns umgänge 

med föräldrar som barnet inte bor tillsam-
mans med 

6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr  

     
19.11  Utse person som umgängesstöd 6 kap. 15 c § 3 st FB Socsekr  

     

19.12  Utse utredare i frågor om vårdnad, boende 
eller umgänge 

6 kap. 19 § 3 st FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     

19.13  Godkännande av avtal om underhålls-
bidrag för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr  

 

20 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  

     
20.2  Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

     
20.3  Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn 
 ECH  

 

21 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

21.1  Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL 
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22 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

22.1  Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL ECH  

     
22.2  Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL ECH  

 

23 Äktenskapsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

23.1  Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

1:e Socsekr  

     
23.2  Lämna upplysningar på begäran från 

annan socialnämnd i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  

 

24 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

24.1  Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

     
24.2  Ansökan om permanent uppehållstillstånd 

hos Migrationsverket, avseende barn 
placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 16 b § UtlL MyndUtskott I de fall barnet beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 15 c 
§ 

 

25 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

25.1  Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § passlagen  Socsekr  

 

26 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

26.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr  

 

27 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

27.1  Yttrande avseende barns namnbyte 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr  
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28 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

28.1  Yttrande till åklagarmyndighet eller 
förundersökningsledare 

10–12 §§ LUL 1:e Socsekr  

29 Folkbokföringslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

29.1  Ansökan om skyddad folkbokföring 30 § FOL ECH För barn under 18 år som vårdas med stöd 
av 2 § LVU 

     
29.2  Överklagande av Skatteverkets beslut 

avseende skyddad folkbokföring 
40 § FOL ECH  

     
29.3  Anmälan till Skatteverket om att skyddad 

folkbokföring inte längre behövs 
17 § FOL ECH  
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Verksamheten Hälsa och bistånd 
Vuxenenheten 

30 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

30.1  Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 
MyndUtskott  

Upp till 4 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

30.2  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL ECH Upp till 25 % av pbb 

     

30.3  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.4  Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

30.5  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.6  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 
med inriktning psykiatri 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.7  Beslut om bistånd i form av boendestöd  Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.8  Beslut om bistånd i form av boende  4 kap. 1 § SoL ECH I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

     

30.9  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

30.10  Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.11  Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

30.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

31 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

31.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
31.2  Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
31.3  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
31.4  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  

     
31.5  Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 

 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.6  Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 
18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.7  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM Socsekr  

     
31.8  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
31.9  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

 

32 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

 

Handläggarenheten 
33 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.1  Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.2  Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.3  Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.4  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.5  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

33.6  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.7  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.8  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning hospice  ECH  

     

33.9  Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL Enligt kommunens riktlinjer 

     

33.10  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL   
 

 I särskild boendeform,  
jml 5 kap. 5 § SoL 

 HL  

 I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

 HL  

     

33.11  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

33.12  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt 

4 kap. 1 § SoL ECH 
 
 
 
MyndUtskott 

Max 50 % av pbb (avser ärenden som ej 
är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt) 
 
Utöver 50 % av pbb (avser ärenden som 
ej är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt) 

     

33.13  Beslut om den enskildes avgifter för 
hemtjänstinsatser m.m. 

8 kap. 3–9 §§ SoL AHL Enligt kommunens riktlinjer 

 

34 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

34.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

34.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  

     

34.4  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

34.5  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  

     

34.6  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

34.7  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

34.8  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

34.9  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS ECH Placering i familjehem kräver 
medgivande enligt 6 kap.  
6 § SoL 

     

34.10  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

34.11  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

34.12  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

34.13  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

34.14  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

34.15  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

34.16  Anmälan till IVO om antagande att ifråga-
sätta lämplighet hos tillståndshavare att 
bedriva verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.17  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2–3 st LSS HL  

     

34.18  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

34.19  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 
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Verksamheten Härryda Framtid 
Försörjningsstöd 

35 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

35.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

35.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm och 
handläggarrutiner 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens  norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 2 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

35.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och  
handläggarrutiner 

 Tandvård, akut och nödvändig  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hälso- och sjukvård  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Glasögon, nödvändiga  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hemutrustning  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Flyttkostnader  MHL 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Umgängesresa, ID-kort och annat övrigt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och 
handläggarrutiner 

 Elskulder 
 

 Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hyresskulder  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Övriga skulder  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.5  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL   

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

35.6  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap. 1 § SoL 

 Begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

 Assistent 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.7  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

35.8  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  

     

35.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

35.10  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL Socsekr  

     

35.11  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL Socsekr Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

35.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

35.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

36 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

36.1  Fullgöra nämndens skyldigheter som 
föreskrivs i 18 kap. 2 § 1 st ÄB 

18 kap. 2 § 2 st 
ÄB 

Assistent  

     
36.2  Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent  
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Enheten för nyanlända 
37 Socialtjänstlagen  

 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

37.1  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18–20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     
37.2  Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  

 
38 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.1  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.2  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.3  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning eller särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

20 kap. 13 § SkolL ECH  

     

38.4  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning eller särskild 
utbildning på grundläggande nivå 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

38.5  Antagning till utbildning på gymnasial nivå 
eller särskild utbildning på gymnasial nivå 

20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

38.6  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

38.7  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

38.8  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

38.9  Beslut om anställning av lärare och utan 
behörighet och legitimation för längre tid än 
6 månader, dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.10  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

38.11  Avtal om upplåtelse av skollokaler avseende 
schemabokning över period inom 
verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

38.12  Ta emot anmälan om att barn/elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling 
eller trakasserier/sexuella trakasserier på 
sätt som avses i diskrimineringslagen 

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

38.13  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 
 

     

38.14  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

38.15  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

38.16  Tillträdesförbud för utomstående till 
skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 
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Verksamheten Funktionsstöd 
39 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

VCH  

     

39.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKR:s 
riktlinjer 

 ECH  
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Verksamheten Hälso- och sjukvård 
40 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

40.1  Fastställa rutiner som säkerställer ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete 

 MAS/MAR  

     

40.2  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 
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Socialtjänstjour 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. Socialjouren åtar sig att 
tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-ärenden. Beslut av 
Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

41 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

41.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr SJ  

     
41.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
41.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem 
4 kap. 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

 
42 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

42.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

     
42.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för läkarundersökningen 
32 § LVU Socsekr SJ  

     
42.3  Beslut om begäran om handräckning från 

polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU Socsekr SJ Kräver att tjänstemannen har getts 
beslutanderätt i ett särskilt 
förordnande 

 
43 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
43.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  

     
43.3  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socsekr SJ  

     
43.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 st LVM Socsekr SJ  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 
på sjukhus  

24 § LVM Socsekr SJ  

DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 

44 Utbildning - Allmänt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

44.2  Tillträdesförbud för utomstående till 
förskole- och skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

     

44.3  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

44.4  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

44.5  Beslut om anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet och 
legitimation för längre tid än 6 månader, 
dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

44.6  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

44.7  Avtal om upplåtelse av förskole- och skol-
lokaler avseende schemabokning över 
period inom verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

44.8  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen  

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

44.9  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 
2 kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 

     

44.10  Ta emot anmälan om att utredning om 
elevs frånvaro har inletts av rektor 

7 kap. 19 a § 3 st SkolL MyndUtskott  

     

44.11  Ta emot anmälan från skolenhet med 
annan huvudman än hemkommunen 
(Härryda kommun) om att det inletts 
utredning om elevs frånvaro jml 7 kap. 19 a 
§ SkolL 

7 kap. 22 § 2 st SkolL MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

44.12  Mottagande av elev i särskolan 7 kap. 5, 8 och 9 §§ 
samt 18 kap. 5 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 

 

     

44.13  Beslut om att elev inte tillhör särskolans 
målgrupp 

7 kap. 5 b § och  
18 kap. 7 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 

 

     

44.14  Beslut om bidrag avseende grundbelopp 8 kap. 21–22 §§,  
9 kap. 19–20 §§,  
10 kap. 37–38 §§,  
11 kap. 36 och 37 §§,  
14 kap. 15 och 16 §§,  
16 kap. 52 och 53 §§,  
17 kap. 31, 32 och 35 §§ 
19 kap. 25–26 §§  
25 kap. 11–12 §§ SkolL 

VCH  

     

44.15  Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp 8 kap. 23 §,  
9 kap. 21 §, 
11 kap. 38 §,  
10 kap. 39 §,  
14 kap. 17 §,  
16 kap. 54 §, 
17 kap. 34 § och 
19 kap. 47 § SkolL 

VCH  

     

44.16  Avtal om korttidstillsyn för elev inom 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan i annan 
kommun än hemkommunen 

 VCH  

 

45 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

45.1  Beslut om plats inom förskola och 
pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år 

8 kap. 5–6 samt 
14-15 §§ SkolL 
25 kap. 2 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.2  Beslut om plats inom fritidshem eller 
öppen fritidsverksamhet 

14 kap. 5 § SkolL 
25 kap. 4 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.3  Beslut om plats inom förskola och fritids-
hem då barnet behöver särskilt stöd 

8 kap. 7 SkolL 
14 kap. 6 § SkolL 

VCH  

     

45.4  Överenskommelse för barn om mottagande 
i förskola i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

8 kap. 12 SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.5  Inhämta och avge yttrande samt fatta 
beslut om mottagande av barn i annan 
kommun än hemkommunen 

8 kap. 13 § SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.6  Uppsägning av plats inom förskola, peda-
gogisk omsorg, fritidshem och öppen 
fritidshemsverksamhet 

 VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

45.7  Beslut om nedsättning av platsavgift  VCH  

 

46 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

46.2  Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

46.3  Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

46.4  Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § 1 st 2 
SkolL 

VCH  

     

46.5  Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

46.6  Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

46.7  Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL Rektor 
 
 
 
 
PCH Planering 
och tillsyn 

För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i kommunal skola i 
Härryda kommun 
 
För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun, men som 
ej går i kommunal skola i 
Härryda kommun 

     

46.8  Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

46.9  Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13 § SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

46.10  Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

46.11  Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 b-15 d §§ 
SkolL  
10 kap. 32–33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

46.12  Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

7 kap. 9 § SkolL Rektor  

     

46.13  Beslut om att elev som fullgör sin skolgång 
i Härryda kommun ska läsa ämnen eller 
ämnesområden inom grundsärskolan 

11 kap. 8 § SkolL ECH  
Elevhälsa 

Grundsärskola 

 

47 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Beslut om stöd till inackordering 15 kap. 32 § SkolL 
18 kap. 32 § SkolL 

Intendent 
gymnasieskola 

 

     
47.2  Avvikelse från ett nationellt programs 

innehåll 
16 kap. 14 § SkolL ECH  

     
47.3  Överenskommelse med annan huvudman 

om behörighet och mottagande av elev 
utanför GR-området samt inom  
GR-området i de fall behörighet och motta-
gande ej följer av GR:s samverkansavtal 

16 kap. 36, 42–44 samt 
47–48 §§ SkolL 

VCH  

     
47.4  Överenskommelse för elev att fullgöra 

skolgång i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

16 kap. 42–44 §§ SkolL 
19 kap. 12–14 §§ SkolL 

VCH  

     
47.5  Antagning till yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ p.g.a. synnerliga skäl 
17 kap. 11 § SkolL ECH  

     
47.6  Beslut om skolskjuts gymnasiesärskola 18 kap. 30 och 35 §§ 

SkolL 
Intendent 
gymnasieskola 

 

     
47.7  Beslut om att bekosta elevresor i 

gymnasieskola 
Lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldig-
het att svara för vissa 
elevresor  

Intendent  

     
47.8  Antagning av elev vid senare tidpunkt 7 kap. 8 § Gf ECH  

     
47.9  Byte av studieväg 7 kap. 9 § Gf ECH  

     
47.10  Förlängd undervisning 9 kap. 7 § Gf ECH  

     
47.11  Beslut om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands 
 Intendent Se riktlinjer dnr 2015KS38 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
47.12  Plan för utbildning på 

introduktionsprogram 
17 kap. 7 § SkolL VCH 

ECH 
För programmens upplägg 
Individuell studieplan för elev 

     
47.13  Undervisningstid på nationella program 4 kap. 22 § Gf ECH  

     
47.14  Arbetsplatsförlagt lärande 4 kap. 12 och 13 §§ Gf ECH  

 

48 Besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.2  Rättidsprövning av överklagat beslut samt 
avvisande av för sent inkommet över-
klagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.3  Beslut om att utse ombud för VFN i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

 SCH  

     

48.4  Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagade beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.5  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

49 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut om att avsluta tillsyn  SCH  

 

50 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Bidrag till föreningar inom fritidsområdet  ECH 
 
VCH 

Bidrag enligt 
bidragsbestämmelser 
Övriga bidrag 

     
50.2  Kulturbidrag  VHC  
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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till välfärdsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör välfärdsnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap. 2 § KL). Välfärdsnämnden är en 
sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL. Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till 
nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut 
(5 kap. 2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta 
beslut, så länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från välfärdsnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera beslut som 
faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning 
explicit ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. 
Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § KL. Får inte delegera beslut om det 
framgår i särlagstiftning. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller 
förberedande åtgärd.  
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.  

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9) extra val till fullmäktige 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-
8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1)  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3)  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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6 kap. 39 §  
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 §  
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Välfärdsnämndens delegationsordning  
Välfärdsnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
välfärdsnämnden. Av reglementet följer att välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur 
och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Därutöver får välfärdsnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden:  

 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB  
 Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB  
 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § FB  
 Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
 Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
 Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 15–19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den 
mån det anges att besluten ska fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall välfärdsnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Välfärdsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet med punkt 12–15 i allmänna 
bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning. 

 

  

Kommentar [TM1]:  Redaktionell ändring 
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Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

VFN ordf. Välfärdsnämndens ordförande 

VFN förste vice ordf. Välfärdsnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ 
Socsekr P 
ECH P 
MS P 
AvdCH P 
FCH P 

Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 
Socialsekreterare familjerättsenheten Partille kommun 
Enhetschef familjerättsenheten Partille kommun 
Metodstödjare familjerättsenheten Partille kommun 
Avdelningschef familjerättsenheten Partille kommun 
Förvaltningschef familjerättsenheten Partille kommun 

MHL Metodhandledare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

 
AHL 

Intendent, Hulebäcksgymnasiet 
Avgiftshandläggare 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 

 
  

Kommentar [TM2]:  Nya beslutsfattare med anledning av 
avtalssamverkan 
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Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas välfärdsnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av välfärdsnämnden antagen budget 
eller kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss 
insats följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på välfärdsnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar välfärdsnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i sektors-
övergripande ärenden, angivna i avsnitt 8-38, i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. 
Förvaltningschef äger rätt att till annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna 
beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen. 

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

12)  Viss beslutanderätt delegeras enligt 7 kap. 5 § KL till tjänstepersoner inom familjerättsenheten i Partille 
kommun enligt samverkansavtal. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

13)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid välfärdsnämndens nästa sammanträde. 

14)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

15)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid välfärds-
nämndens ordinarie nästkommande sammanträde. 

16)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas 
vid välfärdsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 

Kommentar [TM3]:  Nytt stycke med anledning av 
avtalssamverkan 
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beslutade ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per 
termin. 

 
 
Ersättare för delegat 

17)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

19)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

I de fall det i lag eller annan författning ställs krav på viss kompetens eller utbildning får endast den 
som uppfyller dessa krav besluta i ärendet. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

20)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
HF  Härryda Framtid, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKR   Sveriges Kommuner och Regioner 
VFN   Välfärdsnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 
FOL  Folkbokföringslagen (1991:481) 
FB   Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslagen (2017:900) 
Gf   Gymnasieförordningen (2010:2039) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordningen (1998:980) 
Lgeb  Lagen(2005:429) om god man för ensamkommande barn 
LSS   Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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LOfB  Lagen 1996:1620) om offentligt biträde 
  Lagen (2016:1013) om personnamn 
  Lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från  
  välfärdssystemen 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
  Passlagen (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Sf   Skolförordningen (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkolL   Skollagen (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordningen (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
UtlL  Utlänningslagen (2015:716) 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalken (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 

 

 

  

Kommentar [TM4]:  Nytt lagrum och delegation 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1.1  Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         

1.2  Organisations-
förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

ECH  Efter samråd med 
SCH 

 

2 Ekonomi 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

2.1  Skadestånd och 
annan ersättning 

       

2.1.1  ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.1.2  ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         

2.2  Avstängning m.m. 
från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets rutiner 
och riktlinjer  

 

3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3.1  Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
samt uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
14 § TF 
och 6 
kap. 3 § 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH 
AvdCH 
P 

 VCH/AvdCH för 
resp. verksamhet  

 

4 Rättegång och förrättningar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4.1  Beslut om att inleda 
rättegång eller 
förrättning, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   

Kommentar [TM5]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

4.2  Beslut om att över-
klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 pbb 
och frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4.3  Befullmäktiga ombud 

att föra kommunens 
talan vid rättegång 
eller förrättning, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

 KD*   SCH   

         
4.4  Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

45 § FL KD*   VCH   

         
4.5  Omprövning av 

tidigare beslut, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   Resp. 
besluts-
fattare 

 Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till den 
högre instans som ska 
pröva överklagandet 

         
4.6  Avvisande av enskilds 

ombud, till den del 
inte annat följer av 
delegations-
ordningen 

14 § FL KD*   SCH  Efter samråd med 
kommunjurist 

 
5 Yttrande 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

5.1  Avge yttrande med 
undantag av yttranden 
i ärenden som 
omfattas av 6 kap. 38 
§ KL 

45 § FL KD*      

 
6 Avtal 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

6.1  Träffa avtal till den del 
detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

   

         

6.2  Träffa avtal inom 
sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 
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7 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

7.1  Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7.2  Representation av 

större omfattning 
inom välfärds-
nämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

         
7.3  Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
välfärdsnämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 

Allmänt – Sektorsövergripande 

8 Sociala föreningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8.1  Beslut om bidrag till sociala ideella 
organisationer 

 SCH  

 
Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden 

9 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

9.1  Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2 kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 
MS P 

 

     
9.2  Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2 kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
ECH P 

 

     
 
9.3  

Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 kap. 11 § SoL VCH BF 
VCH HB 
AvdCH P 

 

     
9.4  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 

Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
9.5  Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB Vuxen 
HL HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.6  Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.7  Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH HF 
ECH P 

 

     
9.8  Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     
9.9  Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda VFN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH 
AvdCH P 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden 

Kommentar [TM6]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM7]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM8]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM9]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM10]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

9.10  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och i samband därmed begära 
inhibition, avseende: 

10 kap. 2 § SoL  Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller författning ankommer på 
socialnämnden 

 I ärenden beslutade av myndighetsutskottet  MyndUtskott  

 I ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

 ECH BF 
ECH HF 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 MyndUtskott  

 Ärende om insats jml LSS  ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I övriga ärenden beslutade av tjänsteperson  VCH 
AvdCH P 

 

     

9.11  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap. 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

9.12  Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     

9.13  Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Vissa brott riktade mot någon som inte har 
fyllt 18 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH P 

BrB 3,4 och 6 kap. och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH HF 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 
AvdCH P 

 

     

9.14  Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

14 kap. 7 § SoL VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 
AvdCH P 

 

Kommentar [TM11]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM12]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM13]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM14]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 
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10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10.1  Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma delegat 
som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

     
10.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     

10.3  Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
10.4  Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

24 f § LSS VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 

 

 

11 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

11.1  Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, eller förvaltare  

5 kap. 3 § 1 SoF HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

     
11.2  Anmälan till överförmyndare om att 

någon inte längre bör ha förvaltare 
5 kap. 3 § 2 SoF HL HB 

Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

     
11.3  Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden talar för att en förälder inte 
kommer förvalta sitt barns egendom på 
ett betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH HF 
ECH HB 
Socsekr P 

 

 
12 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.1  Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

 

Kommentar [TM15]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM16]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM17]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.2  Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 
barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  

 

13 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

13.1  Ansökan samt yttrande om behov av 
offentligt biträde 

3 § LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

 

14 Förvaltningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

14.1  Beslut om att avslå begäran om att 
ärende ska avgöras 

12 § FL Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

 

     

14.2  Avvisande av ombud eller biträde 14 § FL VCH BF 
VCH HB 
VCH HF 
VCH FS 
VCH VO 
AvdCH P 

Efter samråd med kommunjurist 

     
14.3  Rättelse av skrivfel och liknande 36 § FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet  

 

     
14.4  Omprövning av beslut 37–39 §§ FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

 

     
14.5  Rättidsprövning av överklagat beslut 

samt avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 
 
1:e socsekr 
BF 
ECH HB 
ECH HF 
ECH P 

 
 
 
 
I ärenden beslutade av 
myndighetsutskott eller 
välfärdsnämnd.  

 

15 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

15.1  Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap. 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

 

Kommentar [TM18]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM19]:  Ny delegat med anledning av 
avtalssamverkan 

Kommentar [TM20]:  Utökad delegation för att uppfylla 
kravet på skyndsamhet i förvaltningslagen. 
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16 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

16.1  Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 
ECH VO 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 

16.2  Underrättelse till myndighet eller 
organisation om det finns anledning att 
anta att en ekonomisk förmån eller ett 
ekonomiskt stöd har beslutats, betalats 
ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med 
ett för högt belopp 

3 § lag 
(2008:206) om 
underrättelsesky
ldighet vid 
felaktiga 
utbetalningar 
från 
välfärdssysteme
n 

ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 
ECH VO 
ECH P 

 

16.3  Underrättelse till Skatteverket om det kan 
antas att en uppgift i folkbokföringen om 
en person som är eller har varit 
folkbokförd är oriktig eller ofullständig 

32 c § FOL Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr P 

 

 

  

Kommentar [TM21]:  Ny delegation 

Kommentar [TM22]:  Ny delegation 
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Verksamheten Barn och familj 
Barn och unga upp till 21 år 

17 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

17.1  Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6 a § 2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
17.2  Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med 1:e 
Socsekr 
I extern regi 

     
17.3  Beslut om bistånd till intern intensiv 

öppenvårdsbehandling 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
3+3 mån 
Utöver 6 mån 

     

17.4  Beslut om bistånd i form av stöd vid 
umgänge 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

17.5  Beslut om bistånd i form av kontakt-
person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

17.6  Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

17.7  Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-
rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

17.8  Beslut om bistånd i form av stöd och 
avlastning 

4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     

17.9  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem, jourhem, samt i 
stödboende, samt i korttidsboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
ECH 
 

 
Bistånd i form av placering för unga i 
åldern 18–20 år i stödboende för 
unga i åldern 18–20 år eller 
korttidsboende 
  

     

Kommentar [TM23]:  Tillägg, ny placeringsform 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.10  Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 
placering/omplacering 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
 
Korttidsboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Korttidsboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
 

     

17.11  Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-
hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.12  Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över 
tid, samt bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för övriga omkostnader 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
17.13  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 

bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

17.14  Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     

17.15  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
17.16  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende i 
HVB, SiS-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     

17.17  Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     

17.18  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

Kommentar [TM24]:  Tillägg, ny placeringsform 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.19  Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     

17.20  Utse handledare, upprätta arbetsplan för 
ungdom som dömts till ungdomstjänst, samt 
kontrollera att arbetsplanen följs 

5 kap. 1 b § SoL Socsekr  

     

17.21  Beslut om arvode och ersättning till familje-
hem samt upprättande av avtal 

6 kap. 6 b § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     

17.22  Beslut om arvode och ersättning till kontakt-
person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL,  

 Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     

17.23  Medgivande att ta emot ett barn för 
stadigvarande vård och fostran 

6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

17.24  Godkännande av jourhem 6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

17.25  Övervägande om vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs 

6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.26  Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 

6 kap. 8 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     

17.27  Beslut om arvode och ersättning till särskilt 
förordnade vårdnadshavare 

6 kap. 11 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.28  Godkännande av att en utländsk myndighet 
placerar ett barn i Sverige 

6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.29  Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.30  Medgivande att ta emot ett barn i syfte att 
adopteras 

6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     

17.31  Återkallande av lämnat medgivande till 
adoption 

6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.32  Samtycke till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

6 kap. 14 § SoL ECH  

     

17.33  Beslut att neka samtycke till att adoptions-
förfarande får fortsätta 

6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

     

17.34  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     

Kommentar [TM25]:  Punkt 17.30-17.33 flyttas till 
avsnittet för avtalssamverkan avseende gemensam 
familjerätt 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.35  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 2 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     
17.36  Beslut om uppföljning av ett barns situation 11 kap. 4 a och  

4 b §§ SoL 
1:e Socsekr  

 

18 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

18.1  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
18.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.3  Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

18.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.6  Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.7  Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

18.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

18.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

18.12  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.14  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

18.15  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

18.16  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

18.17  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

18.18  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

18.19  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.20  Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.21  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.22  Beslut om upphörande av tillfälligt 
flyttningsförbud 

30 § 2 st LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

Myndutskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.23  Beslut om ansökan hos förvaltnings-rätten 
om utreseförbud 

31 b § LVU  MyndUtskott  
 
 

     

18.24  Prövning om utreseförbud ska upphöra 31 c § LVU 
 

MyndUtskott  
 
 

     

18.25  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
 

MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
 

     

18.26  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.27  Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

18.28  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § LVU ECH  

     

18.29  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.30  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
för-ordnad 
ledamot 
eller 
tjänsteman 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

 

19 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

19.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB Socsekr 
SVL 

 
I det fall föräldrarna är överens om 
faderskapet 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

19.2  Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap. 9 § FB Socsekr 
SVL 

 
I det fall föräldrarna är överens om 
föräldraskapet 

     

19.3  Beslut om att inleda utredning om 
faderskap 

2 kap. 1 § FB Socsekr  

     

19.4  Beslut om att inleda utredning om 
föräldraskap 

2 kap. 9 § 1 st FB 
2 kap. 8 a § 1 st 
FB 

Socsekr  

     
19.5  Beslut om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 
3 kap. 5 § 2 st FB Socsekr  

     
19.6  Föra talan i anhängiggjort mål om 

faderskap i allmän domstol 
3 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     

19.7  Utse utredare av adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     
19.8  Godkännande av avtal om vårdnad 6 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     
19.9  Godkännande av avtal om barns boende då 

barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna 

6 kap. 14 a § 2 st 
FB 

Socsekr  

     
19.10  Godkännande av avtal om barns umgänge 

med föräldrar som barnet inte bor tillsam-
mans med 

6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr  

     
19.11  Utse person som umgängesstöd 6 kap. 15 c § 3 st FB Socsekr  

     

19.12  Utse utredare i frågor om vårdnad, boende 
eller umgänge 

6 kap. 19 § 3 st FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     

19.13  Godkännande av avtal om underhålls-
bidrag för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr  

 

20 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  

     
20.2  Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

     

Kommentar [TM26]:  I de fall föräldrarna inte är överens 
om faderskapet flyttas punkt 19.1 och 19.2 till avdelningen 
för avtalssamverkan avseende gemensam familjerätt 

Kommentar [TM27]:  Punkt 19.3-19.13 flyttas till 
avsnittet för avtalssamverkan avseende gemensam 
familjerätt 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

20.3  Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare för ensamkommande barn 

 ECH  

 

21 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

21.1  Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL 

 

22 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

22.1  Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL ECH  

     
22.2  Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL ECH  

 

23 Äktenskapsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

23.1  Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

1:e Socsekr  

     
23.2  Lämna upplysningar på begäran från 

annan socialnämnd i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  

 

24 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

24.1  Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

     
24.2  Ansökan om permanent uppehållstillstånd 

hos Migrationsverket, avseende barn 
placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 16 b § UtlL MyndUtskott I de fall barnet beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 15 c 
§ 

 

25 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

25.1  Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § passlagen  Socsekr  
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26 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

26.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr  

 

27 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

27.1  Yttrande avseende barns namnbyte 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr  

 

28 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

28.1  Yttrande till åklagarmyndighet eller 
förundersökningsledare 

10–12 §§ LUL 1:e Socsekr  

29 Folkbokföringslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

29.1  Ansökan om skyddad folkbokföring 30 § FOL ECH För barn under 18 år som vårdas med stöd 
av 2 § LVU 

     
29.2  Överklagande av Skatteverkets beslut 

avseende skyddad folkbokföring 
40 § FOL ECH  

     
29.3  Anmälan till Skatteverket om att skyddad 

folkbokföring inte längre behövs 
17 § FOL ECH  
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Verksamheten Hälsa och bistånd 
Vuxenenheten 

30 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

30.1  Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 
MyndUtskott  

Upp till 4 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

30.2  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL ECH Upp till 25 % av pbb 

     

30.3  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.4  Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

30.5  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.6  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 
med inriktning psykiatri 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.7  Beslut om bistånd i form av boendestöd  Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.8  Beslut om bistånd i form av boende  4 kap. 1 § SoL ECH I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

     

30.9  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

30.10  Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.11  Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

30.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

31 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

31.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
31.2  Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
31.3  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
31.4  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  

     
31.5  Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 

 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.6  Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 
18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.7  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM Socsekr  

     
31.8  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
31.9  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

 

32 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

 

Handläggarenheten 
33 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.1  Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.2  Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.3  Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.4  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.5  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

33.6  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.7  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.8  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning hospice  ECH  

     

33.9  Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL Enligt kommunens riktlinjer 

     

33.10  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL   
 

 I särskild boendeform,  
jml 5 kap. 5 § SoL 

 HL  

 I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

 HL  

     

33.11  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

33.12  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt 

4 kap. 1 § SoL ECH 
 
 
 
MyndUtskott 

Max 50 % av pbb (avser ärenden som ej 
är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt) 
 
Utöver 50 % av pbb (avser ärenden som 
ej är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt) 

     

33.13  Beslut om den enskildes avgifter för 
hemtjänstinsatser m.m. 

8 kap. 3–9 §§ SoL AHL Enligt kommunens riktlinjer 

 

34 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

34.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

34.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  

     

34.4  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

34.5  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  

     

34.6  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

34.7  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

34.8  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

34.9  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS ECH Placering i familjehem kräver 
medgivande enligt 6 kap.  
6 § SoL 

     

34.10  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

34.11  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

34.12  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

34.13  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

34.14  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

34.15  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

34.16  Anmälan till IVO om antagande att ifråga-
sätta lämplighet hos tillståndshavare att 
bedriva verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.17  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2–3 st LSS HL  

     

34.18  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

34.19  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 
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Verksamheten Härryda Framtid 
Försörjningsstöd 

35 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

35.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

35.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm och 
handläggarrutiner 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens  norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 2 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

35.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och  
handläggarrutiner 

 Tandvård, akut och nödvändig  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hälso- och sjukvård  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Glasögon, nödvändiga  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hemutrustning  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Flyttkostnader  MHL 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Umgängesresa, ID-kort och annat övrigt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och 
handläggarrutiner 

 Elskulder 
 

 Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hyresskulder  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Övriga skulder  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.5  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL   

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

35.6  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap. 1 § SoL 

 Begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

 Assistent 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.7  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

35.8  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  

     

35.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

35.10  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL Socsekr  

     

35.11  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL Socsekr Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

35.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

35.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

36 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

36.1  Fullgöra nämndens skyldigheter som 
föreskrivs i 18 kap. 2 § 1 st ÄB 

18 kap. 2 § 2 st 
ÄB 

Assistent  

     
36.2  Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent  
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Enheten för nyanlända 
37 Socialtjänstlagen  

 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

37.1  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18–20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     
37.2  Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  

 
38 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.1  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.2  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.3  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning eller särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

20 kap. 13 § SkolL ECH  

     

38.4  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning eller särskild 
utbildning på grundläggande nivå 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

38.5  Antagning till utbildning på gymnasial nivå 
eller särskild utbildning på gymnasial nivå 

20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

38.6  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

38.7  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

38.8  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

38.9  Beslut om anställning av lärare och utan 
behörighet och legitimation för längre tid än 
6 månader, dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.10  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

38.11  Avtal om upplåtelse av skollokaler avseende 
schemabokning över period inom 
verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

38.12  Ta emot anmälan om att barn/elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling 
eller trakasserier/sexuella trakasserier på 
sätt som avses i diskrimineringslagen 

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

38.13  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 
 

     

38.14  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

38.15  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

38.16  Tillträdesförbud för utomstående till 
skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

  

Page 980 of 1089



Innehållsförteckning  38

Verksamheten Funktionsstöd 
39 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

VCH  

     

39.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKR:s 
riktlinjer 

 ECH  
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Verksamheten Hälso- och sjukvård 
40 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

40.1  Fastställa rutiner som säkerställer ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete 

 MAS/MAR  

     

40.2  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 
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Socialtjänstjour 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. Socialjouren åtar sig att 
tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-ärenden. Beslut av 
Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

41 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

41.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr SJ  

     
41.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
41.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem 
4 kap. 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

 
42 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

42.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

     
42.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för läkarundersökningen 
32 § LVU Socsekr SJ  

     
42.3  Beslut om begäran om handräckning från 

polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU Socsekr SJ Kräver att tjänstemannen har getts 
beslutanderätt i ett särskilt 
förordnande 

 
43 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
43.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  

     
43.3  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socsekr SJ  

     
43.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 st LVM Socsekr SJ  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 
på sjukhus  

24 § LVM Socsekr SJ  
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Avtalssamverkan avseende gemensam familjerätt 

Familjerättsenheten i Partille kommun 
Härryda kommun, Mölndal kommun och Partille kommun har upprättat avtal om avtalssamverkan avseende gemensam 
familjerätt. Den familjerättsliga verksamheten kommer att bedrivas av familjerättsenheten hos Partille kommun. Beslut av 
familjerättsenheten i Partille kommun tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

Härryda kommuns övergripande och yttersta ansvar för den familjerättsliga verksamheten enligt gällande lagstiftning har inte 
överlåtits.  

Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas till Härryda kommun i enlighet med punkt 12–15 i allmänna 
bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning.  

44 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 
samt föräldraskapsbekräftelse 

1 kap. 4 § FB 

1 kap. 9 § FB 

Socsekr P I de fall föräldrarna inte är överens 
om faderskapet 

     
44.2  Beslut om åtgärder vid fastställande av 

faderskap och föräldraskap, dock inte 
befogenhet enligt 9 § FB att besluta att inte 
påbörja utredning, eller att lägga ner 
påbörjad utredning 

2 kap. 1 § FB 
2 kap. 9 § 1 st FB 
2 kap. 8 a § 1 st 
FB 
3 kap. 5 § 2 st FB 
3 kap. 6 § 2 st FB 

Socsekr P  

     
44.3  Beslut att utse utredare att genomföra 

adoptionsutredning 
4 kap. 14 § FB MS P Uppdrag från allmän domstol 

     
44.4  Beslut att godkänna föräldrars avtal i 

ärende gällande vårdnad, boende och 
umgänge 

Beslut om att inte godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st FB 
6 kap. 14 a § 2 st 
FB 
6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr P 
 
 
 
ECH P 

 

     
44.5  Yttrande till domstol inför beslut om 

umgängesstöd 
6 kap 15 c § FB MS P  

     
44.6  Beslut att utse lämplig person för 

umgängesstöd 
6 kap. 15 c § 3 st 
FB 

MS P  

     
44.7  Lämna upplysningar till domstol i mål 

gällande vårdnad, boende eller umgänge: 
6 kap 19 § 2 st FB Socsekr P  

     
44.8  Beslut om att utse utredare i vårdnads-, 

boende- och umgängesärenden 
6 kap. 19 § 3 st FB MS P Uppdrag från allmän domstol 

     
44.9  Lämna upplysningar inför interimistiskt 

beslut i domstol i mål gällande vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap 20 § 2 st FB Socsekr P  

     
44.10  Godkänna avtal om att underhållsbidrag 

skall betalas för längre perioder än tre 
månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr P  

     

Kommentar [TM28]:  Nytt avsnitt införs i 
delegationsordningen med anledning av avtalssamverkan 

Kommentar [TM29]:  Motsvarar tidigare p.19.1 och 19.2 

Kommentar [TM30]:  Motsvarar tidigare p. 19.3-19-6 

Kommentar [TM31]:  Motsvarar tidigare p.19.8-19.10 

Kommentar [TM32]:  Ny punkt 

Kommentar [TM33]:  Ny punkt 

Kommentar [TM35]:  Ny punkt 

Kommentar [TM34]:  Ny punkt 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

44.11  Beslut om hjälp att träffa avtal gällande 
vårdnad, boende och umgänge 

 Socsekr P  

 

45 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

45.1  Medgivande att ta emot ett barn i syfte att 
adopteras 

6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     
45.2  Återkallande av lämnat medgivande till 

adoption 
6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
45.3  Samtycke till att adoptionsförfarande får 

fortsätta 
6 kap. 14 § SoL Socsekr P  

     
45.4  Beslut att neka samtycke till att adoptions-

förfarande får fortsätta 
6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

 

46 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Yttrande enligt namnlagen 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr P  

 

47 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares 
medgivande 

11 a § passlagen MS P  

 

 

 

  
  

Kommentar [TM36]:  Ny punkt 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 

48 Utbildning - Allmänt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

48.2  Tillträdesförbud för utomstående till 
förskole- och skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

     

48.3  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

48.4  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

48.5  Beslut om anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet och 
legitimation för längre tid än 6 månader, 
dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

48.6  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

48.7  Avtal om upplåtelse av förskole- och skol-
lokaler avseende schemabokning över 
period inom verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

48.8  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen  

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

48.9  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 
2 kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 

     

48.10  Ta emot anmälan om att utredning om 
elevs frånvaro har inletts av rektor 

7 kap. 19 a § 3 st SkolL MyndUtskott  

     

48.11  Ta emot anmälan från skolenhet med 
annan huvudman än hemkommunen 
(Härryda kommun) om att det inletts 
utredning om elevs frånvaro jml 7 kap. 19 a 
§ SkolL 

7 kap. 22 § 2 st SkolL MyndUtskott  

     

48.12  Mottagande av elev i särskolan 7 kap. 5, 8 och 9 §§ 
samt 18 kap. 5 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 

 

     

48.13  Beslut om att elev inte tillhör särskolans 
målgrupp 

7 kap. 5 b § och  
18 kap. 7 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

48.14  Beslut om bidrag avseende grundbelopp 8 kap. 21–22 §§,  
9 kap. 19–20 §§,  
10 kap. 37–38 §§,  
11 kap. 36 och 37 §§,  
14 kap. 15 och 16 §§,  
16 kap. 52 och 53 §§,  
17 kap. 31, 32 och 35 §§ 
19 kap. 25–26 §§  
25 kap. 11–12 §§ SkolL 

VCH  

     

48.15  Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp 8 kap. 23 §,  
9 kap. 21 §, 
11 kap. 38 §,  
10 kap. 39 §,  
14 kap. 17 §,  
16 kap. 54 §, 
17 kap. 34 § och 
19 kap. 47 § SkolL 

VCH  

     

48.16  Avtal om korttidstillsyn för elev inom 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan i annan 
kommun än hemkommunen 

 VCH  

 

49 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut om plats inom förskola och 
pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år 

8 kap. 5–6 samt 
14-15 §§ SkolL 
25 kap. 2 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.2  Beslut om plats inom fritidshem eller 
öppen fritidsverksamhet 

14 kap. 5 § SkolL 
25 kap. 4 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.3  Beslut om plats inom förskola och fritids-
hem då barnet behöver särskilt stöd 

8 kap. 7 SkolL 
14 kap. 6 § SkolL 

VCH  

     

49.4  Överenskommelse för barn om mottagande 
i förskola i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

8 kap. 12 SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.5  Inhämta och avge yttrande samt fatta 
beslut om mottagande av barn i annan 
kommun än hemkommunen 

8 kap. 13 § SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

49.6  Uppsägning av plats inom förskola, peda-
gogisk omsorg, fritidshem och öppen 
fritidshemsverksamhet 

 VCH  

     

49.7  Beslut om nedsättning av platsavgift  VCH  
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50 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

50.2  Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

50.3  Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

50.4  Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § 1 st 2 
SkolL 

VCH  

     

50.5  Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

50.6  Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

50.7  Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL Rektor 
 
 
 
 
PCH Planering 
och tillsyn 

För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i kommunal skola i 
Härryda kommun 
 
För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun, men som 
ej går i kommunal skola i 
Härryda kommun 

     

50.8  Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

50.9  Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13 § SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

50.10  Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

50.11  Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 b-15 d §§ 
SkolL  
10 kap. 32–33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

50.12  Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

7 kap. 9 § SkolL Rektor  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

50.13  Beslut om att elev som fullgör sin skolgång 
i Härryda kommun ska läsa ämnen eller 
ämnesområden inom grundsärskolan 

11 kap. 8 § SkolL ECH  
Elevhälsa 

Grundsärskola 

 

51 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

51.1  Beslut om stöd till inackordering 15 kap. 32 § SkolL 
18 kap. 32 § SkolL 

Intendent 
gymnasieskola 

 

     
51.2  Avvikelse från ett nationellt programs 

innehåll 
16 kap. 14 § SkolL ECH  

     
51.3  Överenskommelse med annan huvudman 

om behörighet och mottagande av elev 
utanför GR-området samt inom  
GR-området i de fall behörighet och motta-
gande ej följer av GR:s samverkansavtal 

16 kap. 36, 42–44 samt 
47–48 §§ SkolL 

VCH  

     
51.4  Överenskommelse för elev att fullgöra 

skolgång i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

16 kap. 42–44 §§ SkolL 
19 kap. 12–14 §§ SkolL 

VCH  

     
51.5  Antagning till yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ p.g.a. synnerliga skäl 
17 kap. 11 § SkolL ECH  

     
51.6  Beslut om skolskjuts gymnasiesärskola 18 kap. 30 och 35 §§ 

SkolL 
Intendent 
gymnasieskola 

 

     
51.7  Beslut om att bekosta elevresor i 

gymnasieskola 
Lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldig-
het att svara för vissa 
elevresor  

Intendent  

     
51.8  Antagning av elev vid senare tidpunkt 7 kap. 8 § Gf ECH  

     
51.9  Byte av studieväg 7 kap. 9 § Gf ECH  

     
51.10  Förlängd undervisning 9 kap. 7 § Gf ECH  

     
51.11  Beslut om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands 
 Intendent Se riktlinjer dnr 2015KS38 

     
51.12  Plan för utbildning på 

introduktionsprogram 
17 kap. 7 § SkolL VCH 

ECH 
För programmens upplägg 
Individuell studieplan för elev 

     
51.13  Undervisningstid på nationella program 4 kap. 22 § Gf ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

51.14  Arbetsplatsförlagt lärande 4 kap. 12 och 13 §§ Gf ECH  

 

52 Besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

52.1  Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

52.2  Rättidsprövning av överklagat beslut samt 
avvisande av för sent inkommet över-
klagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 
 
ECH 

 
 
 
 
Beslut som tagits i 
MyndUtskott eller VFN. 

     

52.3  Beslut om att utse ombud för VFN i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

 SCH  

     

52.4  Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagade beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

52.5  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

53 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

53.1  Beslut om att avsluta tillsyn  SCH  

 

54 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

54.1  Bidrag till föreningar inom fritidsområdet  ECH 
 
VCH 

Bidrag enligt 
bidragsbestämmelser 
Övriga bidrag 

     

54.2  Kulturbidrag  VHC  

Kommentar [TM37]:  Utökad delegation för att uppfylla 
kravet på skyndsamhet i förvaltningslagen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Therese Melkersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN356 003 

 

 

 

Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott gällande deltagande på distans 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott daterade den 27 augusti 2021. 
 
Välfärdsnämnden upphäver Bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott, fastställda av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 augusti 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 27 augusti 

2021  
 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti § 209, Bestämmelser för 

välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande deltagande på distans 
 Tjänsteskrivelse 15 juli 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 2 augusti 

2021 
 Gällande Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 

fastställda av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1 
 
Ärendet 
Välfärdsnämnden återremitterade den 25 augusti § 209, ärendet om ändring 
av bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande 
deltagande på distans till förvaltningen för ett förtydligande av i vilka 
situationer deltagande på distans inte är möjligt.  
 
Förtydligande har gjorts i § 7, genom tillägg av följande mening; Närvaro 
på distans vid myndighetsutskottets sammanträden kan dock endast ske då 
ärenden utan sekretess hanteras. Detta avser förtydliga att närvaro på 
distans inte är möjligt vid ärenden som omfattas av sekretess, då dessa inte 
bör hanteras via ljud- och bildöverföring. 
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Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef
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Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 
§ 1 Huvuduppgifter 
Inom välfärdsnämnden ska det finnas ett myndighetsutskott. Utskottets uppgift är att 
besluta på nämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens och det offentliga 
utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud för tjänsteman, till den 
del möjligheten att delegera inte begränsas i lag. Omfattningen av delegationen till 
myndighetsutskottet regleras närmare genom välfärdsnämndens delegationsordning 
jämte ytterligare separata delegationsbeslut. 
 
Myndighetsutskottet ska för nämndens räkning granska de beslut i individärenden som 
fattats av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § KL. 
 
§ 2 Sammansättning 
Myndighetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses av 
välfärdsnämnden, varav ett presidium bestående av ordföranden och en vice 
ordförande. Ledamöterna och ersättarna ska väljas bland ledamöterna och ersättarna i 
välfärdsnämnden, vilket följer av 6 kap. 42 § kommunallagen (2017:725), KL.  
 
§ 3 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska 
snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
 
§ 4 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden under 
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längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes samtliga uppgifter. 
 
§ 5 Tidpunkt för sammanträdena 
Myndighetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
§ 6 Kallelse till sammanträdena 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.  
 
Kallelsen bör vara dessa tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
§ 7 Deltagande på distans 
Myndighetsutskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Närvaro på distans vid myndighetsutskottets sammanträden kan 
dock endast ske då ärenden utan sekretess hanteras. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot eller 
ersättare som önskar delta på distans ska i god tid före sammanträdet anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Utskottet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
utskottet.  
 
§ 8 Beslutsförhet  
Myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande.  
 
§ 9 Justering av protokoll 
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska 
justeras av ordförande och en ledamot som myndighetsutskottet utser. 
 
Myndighetsutskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan utskottet justerar den. 
 
§ 10 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
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tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 

§ 11 Anmälan av beslut 
Myndighetsutskottets beslut ska anmälas till välfärdsnämnden genom att 
myndighetsutskottets protokoll i sin helhet anmäls till välfärdsnämnden.  

 

§ 12 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av myndighetsutskottet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av utskottets sekreterare. 
 
Antagna av välfärdsnämnden xxxxxxxx, § X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 209  Dnr 2021VFN356 

Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande deltagande på distans  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden återremitterar ärendet om ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott gällande deltagande på distans till förvaltningen för ett förtydligande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens reglemente har under år 2020 införts möjlighet till deltagande på distans. 
Då bedömning gjorts att individärenden som omfattas av sekretess inte bör hanteras via ljud- 
och bildöverföring har samma möjlighet tidigare inte varit aktuell för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. 
  
Den 3 mars 2021 §§ 64–65 beslutade välfärdsnämnden att ge myndighetsutskottet i uppdrag 
att studera slutbetänkandet om ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), samt att följa upp 
kommunens arbete med problematisk skolfrånvaro. Dessa uppdrag behandlar inte 
sekretessuppgifter, och deltagande på distans kan därför tillåtas vid hanteringen. 
  
Kommunallagen reglerar inte deltagande på distans för nämndernas utskott, men 
förvaltningen bedömer att det bör tillåtas under samma förutsättningar som för nämnden, och 
föreslår att bestämmelserna för välfärdsnämndens myndighetsutskott kompletteras med en ny 
paragraf (§ 7 Deltagande på distans) där deltagande på distans möjliggörs.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 juli 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 Gällande Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, fastställda av 

välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Birgitta 
Berntsson (S) och Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden återremitterar ärendet om 
ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande deltagande på 
distans till förvaltningen för ett förtydligande. 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Siw Hallberts förslag om återremiss och 
finner att så sker.   
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Therese Melkersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-15   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN356 003 

 

 

 

Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott gällande deltagande på distans 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. 
 
Välfärdsnämnden upphäver Bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott, fastställda av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1. 
 
 
Sammanfattning av ärendet  
I välfärdsnämndens reglemente har under år 2020 införts möjlighet till 
deltagande på distans. Då bedömning gjorts att individärenden som omfattas 
av sekretess inte bör hanteras via ljud- och bildöverföring har samma 
möjlighet tidigare inte varit aktuell för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. 
 
Den 3 mars 2021 §§ 64–65 beslutade välfärdsnämnden att ge 
myndighetsutskottet i uppdrag att studera slutbetänkandet om ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47), samt att följa upp kommunens arbete med 
problematisk skolfrånvaro. Dessa uppdrag behandlar inte sekretessuppgifter, 
och deltagande på distans kan därför tillåtas vid hanteringen. 
 
Kommunallagen reglerar inte deltagande på distans för nämndernas utskott, 
men förvaltningen bedömer att det bör tillåtas under samma förutsättningar 
som för nämnden, och föreslår att bestämmelserna för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott kompletteras med en ny paragraf (§ 7 Deltagande på 
distans) där deltagande på distans möjliggörs.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 juli 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 Gällande Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 

fastställda av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1 
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Ärendet 
Under år 2020 genomfördes med anledning av pågående pandemi ändringar 
i kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas reglementen för 
att ge möjlighet till deltagande på distans. Bedömning gjordes att 
individärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter inte är lämpliga 
att hanteras via ljud- och bildöverföring, och ändring gjordes därför inte i 
bestämmelserna för välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
 
Den 3 mars 2021 §§ 64–65 beslutade välfärdsnämnden att ge 
myndighetsutskottet i uppdrag att dels närmare studera slutbetänkandet 
Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och att arbeta 
fram en promemoria med förslag till åtgärder som krävs i förberedelse inför 
att ny socialtjänstlag antas av riksdagen i enlighet med det förslag som 
framförs i slutbetänkandet, dels att närmare följa upp kommunens arbete 
med problematisk frånvaro. Vid hanteringen av dessa uppdrag kommer 
uppgifter som är sekretessbelagda inte hanteras, och deltagande på distans 
bedöms därför kunna tillåtas för dessa ärenden. Det samma gäller för 
informationsärenden som inte innehåller sekretessbelagd information. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen 
(2017:725). Kommunallagen reglerar dock inte deltagande på distans för 
nämndernas utskott, men en sådan hantering är åtminstone inte förbjuden 
och SKR har i promemorian Sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen 
av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 uttalat att deltagande på 
distans på ett utskotts sammanträde bör kunna tillåtas i de fall 
kommunfullmäktige har beslutat om en sådan möjlighet för nämnden. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2020 § 49 att införa möjlighet att 
delta på distans i välfärdsnämndens reglemente. 
 
Myndighetsutskottet är organiserat under välfärdsnämnden, och det är 
välfärdsnämnden som beslutar om bestämmelser för myndighetsutskottet. 
För att hanteringen ska vara enhetlig i kommunen bör distansdeltagande på 
myndighetsutskottets sammanträden tillåtas under samma förutsättningar 
som för nämnden. Deltagandet ska därför ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid utskottets sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts bestämmelser kompletteras med en ny paragraf (§ 7 
Deltagande på distans) så att deltagande på distans möjliggörs. Paragrafen 
föreslås ha följande innehåll: ”Myndighetsutskottet får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
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sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot eller ersättare som önskar 
delta på distans ska i god tid före sammanträdet anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Utskottet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i utskottet.” 
 
Som en följd av den nya paragrafen ändras numreringen för efterföljande 
paragrafer. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 
§ 1 Huvuduppgifter 
Inom välfärdsnämnden ska det finnas ett myndighetsutskott. Utskottets uppgift är att 
besluta på nämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens och det offentliga 
utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud för tjänsteman, till den 
del möjligheten att delegera inte begränsas i lag. Omfattningen av delegationen till 
myndighetsutskottet regleras närmare genom välfärdsnämndens delegationsordning 
jämte ytterligare separata delegationsbeslut. 
 
Myndighetsutskottet ska för nämndens räkning granska de beslut i individärenden som 
fattats av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § KL. 
 
§ 2 Sammansättning 
Myndighetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses av 
välfärdsnämnden, varav ett presidium bestående av ordföranden och en vice 
ordförande. Ledamöterna och ersättarna ska väljas bland ledamöterna och ersättarna i 
välfärdsnämnden, vilket följer av 6 kap. 42 § kommunallagen (2017:725), KL.  
 
§ 3 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska 
snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
 
§ 4 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden under 
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längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes samtliga uppgifter. 
 
§ 5 Tidpunkt för sammanträdena 
Myndighetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
§ 6 Kallelse till sammanträdena 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.  
 
Kallelsen bör vara dessa tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
§ 7 Deltagande på distans 
Myndighetsutskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot eller ersättare som önskar 
delta på distans ska i god tid före sammanträdet anmäla detta till ordföranden och 
sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Utskottet får bestämma 
vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i utskottet. 
 
§ 8 Beslutsförhet  
Myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande.  
 
§ 9 Justering av protokoll 
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska 
justeras av ordförande och en ledamot som myndighetsutskottet utser. 
 
Myndighetsutskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan utskottet justerar den. 
 
§ 10 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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§ 11 Anmälan av beslut 
Myndighetsutskottets beslut ska anmälas till välfärdsnämnden genom att 
myndighetsutskottets protokoll i sin helhet anmäls till välfärdsnämnden.  

 

§ 12 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av myndighetsutskottet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av utskottets sekreterare. 
 
Antagna av välfärdsnämnden xxxxxxxx, § X
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Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 
§ 1 Huvuduppgifter 
Inom välfärdsnämnden ska det finnas ett myndighetsutskott. Utskottets uppgift är att 
besluta på nämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens och det offentliga 
utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud för tjänsteman, till den 
del möjligheten att delegera inte begränsas i lag. Omfattningen av delegationen till 
myndighetsutskottet regleras närmare genom välfärdsnämndens delegationsordning 
jämte ytterligare separata delegationsbeslut. 
 
Myndighetsutskottet ska för nämndens räkning granska de beslut i individärenden som 
fattats av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § KL. 
 
§ 2 Sammansättning 
Myndighetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses av 
välfärdsnämnden, varav ett presidium bestående av ordföranden och en vice 
ordförande. Ledamöterna och ersättarna ska väljas bland ledamöterna och ersättarna i 
välfärdsnämnden, vilket följer av 6 kap. 42 § kommunallagen (2017:725), KL.  
 
§ 3 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska 
snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
 
§ 4 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av 
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sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden under 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes samtliga uppgifter. 
 
§ 5 Tidpunkt för sammanträdena 
Myndighetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
§ 6 Kallelse till sammanträdena 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.  
 
Kallelsen bör vara dessa tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
§ 7 Beslutsförhet  
Myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande.  
 
§ 8 Justering av protokoll 
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska 
justeras av ordförande och en ledamot som myndighetsutskottet utser. 
 
Myndighetsutskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan utskottet justerar den. 
 
§ 9 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 

§ 10 Anmälan av beslut 
Myndighetsutskottets beslut ska anmälas till välfärdsnämnden genom att 
myndighetsutskottets protokoll i sin helhet anmäls till välfärdsnämnden.  

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av myndighetsutskottet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av utskottets sekreterare. 
 
Antagna av välfärdsnämnden 20190102, § 1
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Statistiska uppgifter per 2021-06-30

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar, 1:a halvåret 2021

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 475        229         181         149      1235       1048           10

Riket 10 409 248       29 953       58 466       46 785      32 900      23 082         8 454
Länet 1 738 570        4 127       10 099        7 833      18 673      17 524          712

Kommentar:  Folkmängden och befolkningsförändringar avser tiden från 1/1-2021 till 30/06-2021 alltså första
halvåret. Under årets första sex månader ökade befolkningen i kommunen med 229 personer: 181 barn föddes
149 personer avled, 1 235 flyttade in och 1 048 personer flyttade ut.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 29 953 respektive 4 127 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under 1:a halvåret 2021

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 74 4 70
Landvetter 16 16
Härryda 3 3
Björketorp 7 7

Kommunen totalt 100 30 70

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under 1:a halvåret 2021 uppgår till 100.
Totalt 74 lägenheter har påbörjats i Råda distrikt, 16 i Landvetter distrikt och tre respektive sju bostadslägenheter i
distrikten Härryda och Björketorp.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +1,6 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Producentpriser (%) +9,6 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +8,5 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Industrins produktionsvolym (%) +10,5 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Industrins orderingång (%) +24,4 Juni 2021 jämfört med juni 2020

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 1,6 respektive
9,6 procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 8,5 res-
pektive 10,5 procent. Industrins orderingång ökade med 24,4 procent under juni 2021 jämfört med juni 2020.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202106 202106 202106 202006 202006 202006

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 457 2,3 31065 3,5 2E+05 3,7 742 3,8 47874 5,4 287487 5,5
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 825 4,2 65139 7,4 407999 7,8 1010 5,2 75150 8,5 466498 9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 73 4,3 3963 4,4 24257 4,7 137 7,5 7839 8,2 43694 8,1
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 109 6,4 8746 9,7 54819 10,6 168 9,2 11957 12,5 71219 13,2
Därav långtidsarbetslösa 0 465 3238 7 479 3391

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har minskat jämfört
med samma period förra året. Det är 1 procentenhet färre arbetslösa i kommunen, 1,1 respektive 1,2 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också minskat jämfört med samma 
period förra året. Det är 2,8 procentenheter färre arbetslösa i kommunen, 2,8 respektive 2,6 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2021-08-19 Zeljko Skakic
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och huvudman 
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Dnr. 2021:2032 
 

 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

Distansinspektion av fjärr-
/distansundervisningens konsekvenser för 
elever i grund- och gymnasieskolan 
Med anledning av covid-19-pandemin har många grund- och gymnasieskolor under 
perioder övergått helt eller delvis till fjärr-/distansundervisning. Skolinspektionen har 
fått i uppdrag av regeringen att granska den fjärr- och distansundervisning som 
bedrivits med anledning av covid-19-pandemin. Denna distansinspektion utgör en viktig 
del i uppdraget för att besvara vilka konsekvenser fjärr- och distansundervisningen har 
fått för elevers förutsättningar att nå målen samt för elevers hälsa. 

Under hösten 2021 genomför Skolinspektionen samtal med rektorer och ett urval av 
lärare på utvalda skolenheter. Vi kommer att titta på följande områden: 

 Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers lärande. 

 Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers hälsa. 

 Skolornas beredskap framöver – lärdomar och strategier utifrån perioden med 
undervisning på distans.  

Djupedalskolan har blivit utvald att delta i granskningen. Granskningen avser enbart 
skolenheter som sammanlagt har genomfört minst fyra veckors undervisning på distans 
under vårterminen 2021. Undervisningen kan ha bedrivits helt eller delvis på distans 
och den kan exempelvis ha skett i perioder eller som enstaka dagar i veckan men ska 
sammanlagt motsvara minst fyra veckors undervisning. 

Vad innebär granskningen? 
Med anledning av covid-19 och de nya utmaningar det innebär för landets grund- och 
gymnasieskolor ser Skolinspektionen ett behov av att granska skolors arbete samt ge 
råd där så behövs. Skolinspektionen är lyhörd för den situation som skolorna befinner 
sig i och fokuserar på kvalitetsförbättring.   

Vi vill betona att detta inte är en ordinarie inspektion utan en framåtsyftande 
granskning på distans utifrån avgränsade frågeställningar. Myndigheten har också 
större möjlighet än i normalfallet att ge råd under intervjun och att svara på eventuella 
frågor.  

Varför är din skola utvald? 
Skolinspektionens mål är att granska 60 slumpmässigt utvalda grund- och 
gymnasieskolor.  
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se 

Intervjuer 
Intervjuerna kommer att handla om vilka konsekvenser ni ser att undervisningen på 
distans har fått för elevernas lärande och hälsa samt hur skolans förutsättningar ser ut 
för att åtgärda eventuella konsekvenser för eleverna av undervisningen på distans. 
Utöver detta kommer vi också att samtala om hur skolan tar tillvara på erfarenheterna 
från perioderna med undervisning på distans.  

Skolinspektionen vill gärna genomföra två gruppintervjuer med tre-fyra lärare i vardera 
grupp och en intervju med rektorn. Vi behöver skolans hjälp för att organisera detta.  

Distansinspektionen genomförs via digitala intervjuer eller telefonintervjuer. Alla 
intervjuer kommer att avslutas med att de intervjuade enskilt får besvara en kortare 
webbenkät. Svaren på enkäten är anonymiserade och går inte att spåra.  

Intervjun med rektorn kommer att genomföras via telefon eller Teams, beroende på 
vad rektorn föredrar. Lärarintervjuerna genomförs som gruppintervjuer via Teams där 
varje lärare deltar via en egen dator. För att detta ska fungera utan större tidsspill 
föreslår Skolinspektionen att rektorn ser till att allt är förberett med rum och 
uppkoppling för de två lärarintervjuerna samt väljer ut de lärare som ska delta. Lärarna 
kan givetvis även delta hemifrån.    

De lärare som ska delta i vardera gruppintervju ska ha bedrivit fjärr-
/distansundervisning i någon mån under vårterminen 2021. Skolinspektionen ser gärna 
att det i vardera intervjugrupp finns en spridning av ämnen samt att några av följande 
ämnen finns representerade: matematik, engelska, moderna språk, praktiska ämnen, 
yrkesämnen (gymnasiet), naturvetenskapliga ämnen. Därutöver är det upp till skolan 
att själva välja ut lärare i de ämnen som har upplevts som utmanande att genomföra på 
distans. Om möjligt önskar Skolinspektionen gärna att någon/några av lärarna har 
ansvar för mentorskap/klasslärare. 

Intervjuerna med lärargruppen beräknas ta cirka 75-90 minuter. Effektiv intervjutid 
med rektorn beräknas vara cirka 75 minuter.  

Vad händer sedan? 
Efter intervjuerna kommer vi att sammanställa en tjänsteanteckning över vad som 
framkommit under samtalen som rektor och huvudman får ta del av för 
faktagranskning. Vi återkommer därefter med en skriftlig återkoppling med eventuella 
rekommendationer från Skolinspektionen som förhoppningsvis kan hjälpa rektorn och 
skolan att ytterligare öka kvaliteten i arbetet. Distansinspektionen avslutas efter att 
rektorn har fått en muntlig återkoppling. Hur skolan väljer att arbeta vidare med 
rekommendationerna är upp till verksamheten.  

Detta är en förenklad granskning, men eftersom Skolinspektionen är en 
tillsynsmyndighet kan uppgifter om allvarliga missförhållanden bli en signal som kan 
leda till att en tillsyn startas. 

Om du har frågor 
Vid frågor om distansinspektionen är du välkommen att kontakta Skolinspektionen 
enligt uppgifterna nedan.  
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3 (3) 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Johannesson 

Utredare  

mattias.johannesson@skolinspektionen.se  

tfn: 08-586 08116. 
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Nyhetsbrev/Info Kultur och fritid 210922 
För att skapa ökad inblick i verksamheten och lyfta fram särskilda satsningar, projekt eller 
delar av Kultur och fritidsverksamheten så kommer ett underlag att finnas tillgängligt för 
välfärdsnämnden. Innehållet har till syfte att skapa en fördjupad kunskap eller skapa en 
medvetenhet om någon del eller process.  

Utifrån hur smittläget stabiliseras i Sverige, Västra Götaland och Härryda kommer öppnande 
av Kultur och Fritidsverksamheter att under hösten återgå till mer normala förhållanden. 
Kulturhusen kan förhoppningsvis snart åter bli en plats för möten, Studio 11 och 13 kan ta 
emot ungdomar från hela kommunen utan förbokning. Kulturskolan kan erbjuda 
liveföreställningar med publik och föreningslivet kan börja bygga upp sina verksamheter igen 
med möjligheterna att skapa aktiviteter för alla igen.  

Sommaren 2021 

Kultur och fritid genomförde smittsäkra arrangemang för barn och unga i mindre Fiske, 
skrivarworkshop, bangolf, ridning, minecraftworkshop, höghöjdsbana, konstworkshop, 
sommarläsning, ribbåt, öppna mötesplatser, havsfiske, programmering med mera erbjöds 
gratis för unga mellan 6 och 15 år. Föreningslivet arrangerade sommarläger i bland annat 
fotboll och friidrott. I samma syfte att skapa en meningsfull sommar så fanns det för lite 
äldre unga möjlighet till sommarjobb med kulturinriktning: 
 
Feriejobb kultur 2021  

2021 tog vi emot 13 ungdomar som fick arbeta med filmproduktion i Landvetters kulturhus. Vi gav 
dem temat "zombie", och resten var upp till dem. Ungdomarna har själva producerat manus, musik, 
kostym och scenografi, samt koreograferat danser och agerat kameramän. De har valts ut då de har 
en bred kompetens och erfarenhet inom en rad områden som alla nödvändiga vid en filmproduktion. 
De får också själva arrangera filmpremiär, kontakta tidningen och arbeta med marknadsföring och 
grafisk produktion. 2021 fick gruppen dessutom en exklusiv workshop i filmskapande med 
pedagogen och regissören Henrik Dahlbring.  

Om filmen Rutten  

Spänning och äventyr utlovas i kortfilmen där zombies sprider skräck i Landvetter. I Rutten har 
zombies tagit över samhället, de enda överlevarna är tre föräldralösa syskon, vars viljor går isär. Vi 
får följa deras kamp för överlevnad i ett samhälle som inte längre är anpassat för människor. Det 
visar sig att en gammal radio blir till stor hjälp när de ska hämnas sina föräldrar. Allt detta i en 
spännande kamp på liv eller död. Länk till filmen: https://youtu.be/koqKnY6Mkdk  
Utställning i kulturhusen  

Efter praktikperioden visas en utställning i kulturhusen. Där går det att se kortfilmen och en film där 
du får en inblick i filmskapandet. Vi visar också kostymer, sår och rekvisita som används i 
produktionen. Landvetter 13 aug - 10 sep, Mölnlycke 6-20 okt.   
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Några av ungdomarnas egna ord om Feriejobb kultur 2021:  
"Jag tar med mig mycket nya erfarenheter och kunskap om filmskapande men också om lagarbete, 

kommunikation och ledarskap."   

" Jag har lärt mig att ta ansvar och föra fram idéer."  

"Det bästa var möjligheten att få vara kreativ. "  

"Vi har skojat och skrattat på jobbet jättemycket och det kommer jag minnas."  
"Du kommer ha det riktigt roligt oavsett vad du vill jobba med inom projektet! " 

"Det bästa med jobbet är gemenskapen." 

"Jag lärde mig att arbeta i ett team."   
 
Kultur i förskola och skola 
 
Planeringen för kultur i skola och förskola för hösten är nu satt och fördelningen av 
kulturupplevelser fördelas över hela året så att alla årskurser och förskolor och det bifogade 
programmet är det som planeras för hösten. Alla verksamheter, oavsett organisationsform, 
inom förskola och grundskola är tillfrågade att ta del av kulturutbud. Barnens rätt till kultur 
står i fokus. 

 

 

 

mvh 

 

Sanna Eskilsson Juhlin 

Verksamhetschef Kultur och Fritid
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KULTUR

Kulturprogram 
för grundskola och förskola ht -21
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Kulturprogrammet för hösten 2021

Den här katalogen innehåller det utbud av teater, dans, musik och skapande som är bokat för 
kommunens barn i förskola och grundskola hösten 2021. Beroende av vilka eventuella restrik-
tioner som finns kan aktiviteterna komma att genomföras med vissa anpassningar för att minska 
riskerna för smittspridning. Vår förhoppning är att läget under hösten kommer att vara sådant att 
det mesta går att genomföra. 
Under tre terminer med början ht-21 kommer vi att samarbeta med Regionteater Väst. De  
kommer att spela en dans- eller teaterföreställning för alla grundskolans elever någon gång under 
denna period. 
Målet att alla barn från 4 år, i kommunens grundskolor och förskolor, vid ett tillfälle per läsår ska 
få ta del av en kulturupplevelse av hög kvalitet kommer förhoppningsvis kunna uppnås kommande 
år. Kulturprogrammet betalas med kommunala, regionala och statliga medel (Skapande skola). För 
de fristående förskolor som valt att vara med i samarbetet faktureras en kulturpeng på 30 kr per 
barn och år. Föreställningar och workshops har valts ut med hjälp av de kulturombud som finns på 
kommunens skolor och förskolor. För senaredelens skolor har även elevkulturombud från varje 
skola varit med och arbetat fram utbudet. 

Inbjudan och mer information
Inbjudan till följande kulturaktiviteter, med mer detaljerad info om tid och plats, skickas ut till  
respektive kulturombud, förskolerektor, rektor och skoladministratör så fort allt är klart.  
Kulturombuden sprider sedan informationen vidare till alla berörda lärare och pedagoger på sin 
skola/förskola. Det är alltid bra om det är klassens ordinarie lärare som följer med på kultur-
aktiviteten, eftersom det gör det lättare att arbeta vidare med upplevelsen. I vissa fall kan det passa 
med någon speciell ämneslärare och då kommer vi att skriva det i inbjudan.  
Tänk på att kulturutbudet inte är något valbart, utan en del av undervisningen som varje elev har 
rätt att få ta del av. Om någon skola, förskola, klass eller barngrupp inte har möjlighet att delta det 
tilldelade datumet är det viktigt att de hör av sig till kultursamordnaren i god tid. Då kan det finnas 
möjlighet att byta dag eller att någon annan kan få delta istället. 
Med inbjudningarna skickas också utvärderingsblanketter ut. De är ett viktigt verktyg i arbetet med 
att planera kommande program så vi är tacksamma om ni skickar in dem så snart som möjligt efter 
kulturaktiviteten. Det är också möjligt att göra utvärderingarna digitalt. 

Frågor?
Kontakta 
Hanna Uddenberg, kultursamordnare Kultur Härryda  
031-724 64 33, hanna.uddenberg@harryda.se  

Arbetsgruppen Kultur i skola och förskola:
Hanna Uddenberg, kultursamordnare 
Sanna Eskilsson Juhlin, Kultur- och fritidschef
Patrik Johansson, rektor senaredelen
Gabriella Knutsson, rektor tidigaredelen
Christian Liljemark, rektor förskola
Emma Schill Lindgren, barn- och ungdomsbibliotekarie
Karin George, skolbibliotekarie
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Översikt kulturprogrammet ht 2021

September

v 35  1-2 sept  Gul!    Förskolor
v 37  15-17 sept  Skolbio    åk 7*
v 38-39 20-30 sept  Mitt jag   åk 3
v 38-39 20-30 sept  Filmworkshops  åk 7*
v 39  27-30 sept  Urban art   åk 7*  

Oktober

v 39  1 okt   Urban art   åk 7* 
v 40  4-8 okt   Filmworkshops  åk 7*
v 40-43 4-29 okt  Hopp och hinder  åk 1
v 40-41 4-15 okt  Magnet    åk 4
v 41   11-15 okt  Författarbesök   åk 6*

November

v 45-48 8-30 nov  Musikworkshop  åk 5*
v 45-47 8-26 nov  På ren svenska   åk 9
v 47-48 22-30 nov  Mitt jag   åk 3
v 47-48 22-30 nov  Magnet    åk 4
v 48  29-30 nov  Nu är du en höna!  Förskolor

December

v 48  1 dec   Musikworkshop  åk 5*
v 48   1-3 dec  Nu är du en höna!  Förskolor
v 48  1-3 dec  Mitt jag    åk 3
v 48  1-3 dec  Magnet    åk 4

*Ingår i Skapande skola, finansieras av Statens kulturråd. 
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Gul! Ful elle kul?
Big Wind 
 
Världen är GUL!
På scen står tre gula kuber, en gul kvast och Gullan Gul. Välkommen in i Gullan Guls värld där leken 
är i centrum och allt kan hända, fantasin flödar fritt och vi dansar, sjunger och får följa med på ett 
sommaräventyr till sjön, där både publiken och Gullan tar sig ett dopp. Gullan som älskar att leka och 
klä ut sig! 

Se, en närsynt tupp med lupp som kräver: Kaffe med dupp! Vad mer? Gula gurkan som inte är nöjd… 
men är det verkligen en gul gurka? Och kan en saga vara blyg? Gullan gillar alla väder, bara hon är 
klädd i gula kläder. Hon möter sin publik på förskolans gård eller i skogens snår.

GUL! är en pedagogisk, interaktiv utomhusföreställning som inspirerar till fantasi och rörelse. Sång, 
tecken och lek. Tillsammans utforskar vi färgen GUL, är den kul eller ful? Eller något helt annat..?

För:   barn födda 2016 och 2017 i Eskilsby, Hällingsjö och Härryda
Speltid:  ca 25 min
När:   v 35
Var:   utomhus på förskolans gård om vädret tillåter, annars inne på förskolan 
Schema: skickades ut i juli
Mer info: www.bigwind.se

Förskolor
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Skolbio: Prinsens resa
Jean-François Laguionie & Xavier Picard 
En gammal ap-prins lider skeppsbrott och blir strandad på en för honom ny och okänd plats.  
Skadad och vilse upptäcks han av den unge Tom. Tom visar prinsen ett samhälle han aldrig ens 
kunnat drömma om; en helt ny värld. Men alla är inte nöjda med den nya gästens närvaro och är 
istället rädda för att han kommer att förändra deras trygga liv. En högaktuell film som på ett smart 
och tilltalande sätt tangerar ämnen som främlingsfientlighet, samvaro, medkänsla och förståelse.  
Filmen är gjord 2019 i Frankrike och Luxemburg med svenskt tal.  

För:   åk 7 i Mölnlycke, Rävlanda och Hindås
Speltid:  77 min
När:   v 37
Var:   Stora salen, Mölnlycke kulturhus
Schema:  skickas ut i augusti
Bussar:  bokas för skolorna utanför Mölnlycke
Mer info:  Lärarhandledning finns, skickas ut med inbjudan

Åk 7  

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.
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Mitt jag 
Regionteater Väst
Föreställningen Mitt jag uppmuntrar till en positiv självbild och att se skönheten i våra olikheter. 
Genom rörelse och textil skapar vi tillsammans en upplyst skulpturvärld där utgångspunkten är att 
alla kroppar är vackra och värdefulla.
Mitt jag är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan koreografen Heidi Vierthaler och textildesignern 
Samira Boon. Dansarna skapar en textil installation med hjälp av dynamiska och formbara tyger. Vi 
får följa med på en resa som uppmuntrar till fantasi, kreativitet och glädje. En resa som öppnar upp 
för att uppskatta oss själva och andra för den vi är.
Heidi Vierthaler är koreograf och pedagog. Hon har utvecklat sin egen stream-flow-rörelsemetod 
som möjliggör en djupare koppling till kroppen. Textilkonstnären Samira Boon fokuserar på  
textilers materialegenskaper och samarbetar ofta med arkitekter för att skapa platsspecifika  
installationer, miljöer och lösningar.

För:   åk 3 på alla skolor, spelas för en klass i taget
Speltid:  40 min
När:   v 38, 39, 47 och 48
Var:   Samlingssalen i Landvetters kulturhus
Schema:  skickas ut i augusti
Bussar:  bokas för skolorna utanför Landvetter
Mer info:  www.regionteatervast.se
 

Åk 3 
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Filmworkshop: Med kameran som verktyg
Barnfilmskolan

I vår praktiska workshop får deltagarna i grupper om 4-5 stycken, genom kameran (iPad)
upptäcka sin omvärld, dela med sig av sina upptäckter och funderingar. En samarbetsövning där
man samsas om en iPad. Workshopen utgår från ett specifikt tema; denna gång utifrån filmen ni
sett, Prinsens resa.
Under workshopens olika steg kommer eleverna att göra urval, hitta motsatser och förstå vikten
av vara tydlig i vad man vill förmedla. Allt för att få en större förståelse för kameran som ett
uttrycksmedel men också som ett verktyg i sitt eget ”utforskande”. Här kommer eleverna både få 
skådespela, sköta kameran och redigera. Samtidigt som de närmarsig grunden i filmberättandet.
Som avslutning får eleverna sätta ihop/redigera sina filmer och sedan presentera dem för de
andra grupperna i klassen.
Efter workshopen kommer varje grupp att ha producerat ett dokument med ord som kretsar
kring det specifika temat samt en kort film kring detsamma. En inventering av det valda temat.
De kommer att ha övat på presentationsteknik och filmanalys. 

För:   åk 7 i Mölnlycke, Rävlanda och Hindås
Omfattning:  ca 2,5 timmar
När:   v 38-40
Var:   i klassrummen på respektive skola
Schema: skickas ut i augusti
Mer info: www.barnfilmskolan.se Ingår i Skapande skola.

Finansieras av Statens Kulturråd.

Åk 7  
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Workshop i graffiti/väggmålning
Streetcorner

Vi arbetar utifrån vår egen metod för att göra konsten tillgänglig och uppmuntrar deltagarna att 
släppa lös kreativitet på ett spännande sätt som tilltalar alla åldrar/bakgrunder. Med kreativa  
redskap och tekniker öppnas nya vägar att uttrycka sig även för de som tvivlade på sin kreativitet; 
t ex med spray, vattenpistoler, vattenballonger, blomsprutor, rollers eller redskap av återvunnet 
skräp. Genom att uttrycka sig bildligt i storformat kommer många möjligheter att tänka större 
inte bara i format utan också kring samarbete och läroprocesser. Genom att arbeta på samma yta 
tillsammans sätts krav på kommunikation där deltagarna jobbar tillsammans och samarbetar med 
grannarna på ytan för verket. Gemensamma verk utmanar äganderätten om mitt och ditt och gör 
det enklare att delta. En deltagare gör något som någon annan kan bygga vidare på. För att göra 
detta behöver gruppen förbereda sig tillsammans.
Material och ytor
Vår ambition är att de verk som skapas får en längre livstid och gör gärna samarbeten kring ytor 
på skolorna som är tråkiga idag. Alla som målar med oss får låna skyddsmasker, skoskydd, tröjor 
och skyddshandskar. Färgerna vi använder är de miljömässigt bästa på marknaden. 

För:   åk 7 i Landvetter 
Omfattning:  totalt 4-6 timmar/klass, fördelat på flera tillfällen
När:   preliminärt v 39
Var:   på skolan och i närområdet i Landvetter
Schema: skickas ut i augusti
Mer info: www.streetcorner.se

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.

Åk 7  
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Hopp och hinder
Regionteater Väst

Tre käpphästryttare föds i en hockeyrink där hockeyklubborna snabbt förvandlas till tre livfulla 
hästar. Angelica med C som tycker om att visa upp sig men är rädd för att misslyckas, den  
hypokondriska Velvet Revenge som är 27 år med bara några år kvar att leva samt den kraftfulla 
Festis som helst galopperar utomhus men är rädd för att lämnas ensam. Dressyr och hopptävlingar 
sätter både hästarna och deras ryttare på prov. 
I publiksuccén Hopp och hinder hyllas käpphästleken som gemenskap och fristad, en plats för mod 
och självförverkligande. En plats där lek på fullaste allvar är den livgivande kraften.
Föreställningen handlar om att upptäcka, dressera och leva ut sin inre käpphäst. Hopp och hinder 
har inspirerats av den amerikanske professorn och Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps 198 
metoder för ickevålds-aktivism liksom av Selma Vilhunens dokumentär Hobbyhorse Revolution.

 
För:   åk 1 på alla skolor, spelas för en klass i taget
Speltid:  ca 50 min
När:   v 40-43
Var:   Lilla salen, Mölnlycke kulturhus
Schema: skickas ut i augusti
Bussar:  bokas för skolorna utanför Mölnlycke
Mer info: www.regionteatervast.se

Åk 1
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Magnet
Regionteater Väst

Välkommen in i en värld av granitgrå kraft och elektronisk stämning där två dansare stämmer av, 
mäter och väger energin i dig och mellan varandra. Vi blir järnstoft, magneter och kraftfält. De  
utforskar hur vi påverkar varandra i rummet och vem som bestämmer. Om någon bestämmer. 
Och vad det gör med oss andra. Den egna viljan finns där, men hur beter den sig? Hur hör vi den? 
Magnet är en föreställning som handlar om jaget och gruppen. Om attraktion, påverkan, demokrati 
och grupptryck. Om mötet mellan människor och allt vi gör för och mot varandra och hur det  
påverkar oss. Hur vi dras in i, med på och iväg ur olika sammanhang. Magnet är fysisk upplevelse 
som ekar kvar i kroppen när en lämnar rummet och som rör om i landskapet inuti varje person. 
Ett mål med föreställningen är att öppna upp för tankar kring gruppdynamik och de krafter som 
påverkar. Hur vår egen roll i samspelet rör om och berör genom handlingar och beteenden. 
Publiken är delaktig och bjuds in i olika mönster och får stundtals möjlighet att bestämma var  
föreställningen ska ta vägen. Vi delar på kraften. Målgruppen har varit delaktiga i produktions- 
arbetet sedan dag ett, bland annat genom referensklasser. Delar av musiken är skriven av Malte 
Rödström, 16 år från Göteborg.

För:   åk 4 på alla skolor
Speltid:  35 min
När:   v 40, 41, 47 och 48
Var:   i gymnastiksal eller annan större lokal på respektive skola
Schema: skickas ut i augusti
Mer info: www.regionteatervast.se

Åk 4

Page 1026 of 1089



Författarbesök: Johan Rundberg
Jag skriver i huvudsak kapitelböcker för mellanstadiet, allt från skräck till romantiska komedier. 
Under 2021 är jag aktuell med en trilogi historiska deckare som inleds med den gastkramande 
”Nattkorpen”, där barnhusflickan Mika blir indragen i ett fall med mystiska omständigheter. Jag gör 
både fysiska och digitala författarbesök, utformade efter den bok som klassen har läst, eller vilken 
genre eleverna är intresserade av. Jag bor i Stockholm, men mina rötter finns i Knislinge som ligger 
i nordöstra Skåne. 
Vad jag gör under författarbesöken
Vad gör en bok rolig? Blir en berättelse bättre om den är sann? Jag pratar med klassen om olika 
sätt att bygga en historia. Några av mina böcker börjar exempelvis mitt i slutscenen, sen vrids 
klockan tillbaka och läsaren får reda på vilka händelser som ledde fram till slutet, som avslöjas i sin 
helhet. Jag tipsar också om användbara skrivknep. Hur återberättar man egentligen en riktigt bra 
pinsamhet? Jag pratar även om hur jag kommer på mina karaktärer, som till exempel Movits och 
Beata från ”Kärlekspizzan”, samt barnhusflickan Mika från ”Nattkorpen”.

Åk 6

För:   åk 6 på alla skolor
Omfattning:  45 min/klass
När:   v 41
Var:   i klassrummen 
Schema: skickas ut i augusti
Mer info: https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/3547/Johan_Rundberg

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.
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Barn har rätt
Marcus Barck Sigvardsson

Vi skriver och spelar in en låt med barnkonventionen i fokus. En mobil musikstudio riggas upp i 
klassrummet. Musikern och pedagogen Marcus inspirerar och lär ut grunderna i  
Barnkonventionen. Eleverna skapar text och musik och spelar in en låt tillsammans med Marcus.
Hela gruppen samarbetar i skapandet av låten. 
Låten vi skapar tillsammans bearbetar Marcus sen i sin studio och efter ca två veckor får ni er 
färdiga låt skickad till er. Ni får även en instrumental karaokeversion som ni kan använda om ni vill 
framföra er låt live. Om ni vill kan er låt läggas upp på Spotify också.

För:   åk 5 på alla skolor
Omfattning:  90 min per klass
När:   v 45-48
Var:   i klassrummet eller annan lokal på skolan
Schema:  skickas ut i september
Mer info:  www.marcusmusic.se
 

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.

Åk 5 
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På ren svenska 
Regionteater Väst

Tre syskon i blonda hockeyfrillor renoverar och utsmyckar sitt gamla föräldrahem med klassisk 
svensk snickarglädje. Men allt blir inte riktigt som de tänkt sig... På ren svenska är en föreställning 
som undersöker vad det är att vara svensk.
Vad är svenskhet? Hur blir man svensk? Vad är det som krävs? Vem får vara med i den svenska 
gemenskapen?
Regissör för föreställningen är Lars Melin, tidigare konstnärlig chef på Regionteater Väst. Lars har 
bland annat regisserat hyllade föreställningarna Oroarna och På väg för teatern och har även haft 
regiuppdrag på Backa teater, Riksteatern och Uppsala Stadsteater, för att nämna några. För  
scenografi- och kostymidé står Peter Johansson, en av landets intressantaste samtidskonstnärer 
med en rad uppmärksammade nationella och internationella utställningar och konstprojekt. Detta 
är första gången som Peter jobbar med scenografi- och kostymdesign för en teaterproduktion.

För:   åk 9 på alla skolor
Speltid:  ca 55 min
När:   v 45-47
Var:   Stora salen, Mölnlycke kulturhus
Schema: skickas ut i september
Bussar:  bokas för skolorna utanför Mölnlycke
Mer info: www.regionteatervast.se

Åk 9
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Nu är du en höna! 
Ölands Dramatiska Teater

Nu är du en höna! är en pjäs som bygger på en bok av en av landets mest uppskattade författare, 
ALMA-pristagaren Barbro Lindgren. Sedan många år är Barbro Lindgren bosatt på Öland och det 
har länge varit en dröm för Ölands Dramatiska Teater att göra ett samarbete med henne.
Nu är du en höna! vänder sig till den yngre teaterpubliken mellan tre och sex år, och är en pjäs 
om frihet, om att säga ifrån och om att säga förlåt. Den handlar om ömsesidighet och makt i  
leken – och i livet. Föreställningen följer Barbro Lindgrens lekfullhet och precision i orden, och det 
förstärks med musik, dans och dockor.

För:   barn födda 2016 i Mölnlycke 
Speltid:  30 min
När:   v 48
Var:   Lilla salen, Mölnlycke kulturhus
Schema: skickas ut i september
Mer info: www.olandsdramatiska.se

Förskolor

Page 1030 of 1089



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 280  Dnr 2021KS92 

Policy för tillgänglighet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Policy för tillgänglighet. 
  
Kommunstyrelsen upphäver Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder, 
fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2014 § 14. 
  
Kommunstyrelsen delger välfärdsnämnden beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsen 2014 ”Förvaltningens 
strategi för att motverka funktionshinder”. I samband med att kommunens styrmodell 
ändrades 2019 synliggjordes ett behov av att arbeta fram en ny struktur för 
tillgänglighetsarbetet. 
  
Nu föreslås en policy för tillgänglighet som därmed ersätter den tidigare strategin med 
tillhörande handlingsplan. Policyn utgör ett normerande dokument och tydliggör 
grundläggande förhållningssätt i tillgänglighetsfrågorna. Policyn har inte en särskild 
handlingsplan med specifik budget kopplad till sig. Arbetet med tillgänglighetsfrågorna 
hanteras istället inom ramen för ordinarie styrmodell för planering och uppföljning, med 
policyns inriktning som grund. 
  
Förslaget till policy utgår från det nationella målet för funktionshinder-politiken som kom 
2017; ” att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsstörningar som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer 
med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund”. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 juni 2021 
 Policy för tillgänglighet, 15 juni 2021 
 Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder, fastställd av 

kommunstyrelsen den 7 januari 2014 § 14 
 Protokollsutdrag från Rådet för funktionshinderfrågor 14 april 2021 § 14. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Policy för tillgänglighet 

Härryda kommuns tillgänglighetspolicy beskriver kommunens 

förhållningssätt och ambitionsnivå för att långsiktigt förbättra 

tillgängligheten i kommunen. Policyn synliggör även att alla bär ansvar för 

att skapa förutsättningar för att göra kommunen tillgänglig för alla och att 

det är en del av kommunens grundläggande uppdrag. Genom 

tillgänglighetspolicyn bidrar Härryda kommun till att uppfylla det nationella 

målet för funktionshinderpolitiken samt bidrar till ett samhälle som är 

socialt hållbart i enlighet med kommunens vision och Strategisk plan för 

Agenda 2030. 

Nationellt mål för funktionshinderpolitiken: 

”att med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett 

samhälle med mångfald som grund.” 

Bakgrund 

Det nationella funktionshinderpolitiska målet beslutades 2017 och utgår från 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika 

åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla 

personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras 

inneboende värde. I konventionen framgår att människors olika behov och 

förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet. 

Policy 

Härryda kommun möjliggör för kommuninvånare att ta del av den service 

och det utbud som den kommunala verksamheten erbjuder. 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra såväl den inre som yttre miljön. 

Det gör vi genom att: 

• Förebygga och motverka diskriminering

Diskriminering kan ske både utifrån bristande tillgänglighet i samhället och 

genom strukturer som missgynnar. Det kan också ske i form av direkta 

handlingar och agerande på individnivå. Relevant kunskap gällande 

tillgänglighet ska finnas hos berörd personal, särskilt bland dem som arbetar 

med barn och ungdomar. 

• Tillämpa principen om universell utformning

Universell utformning innebär att samhället utformas med medvetenhet om 

den variation och de olika behov som finns i befolkningen. Nya produkter, 

miljöer, tjänster och program ska utformas så att de i största möjliga 

utsträckning kan användas av alla. 

1

Utvecklingsfunktionen 
2021-06-15 
Diarienummer 2021KS92
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• Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten

Brister i tillgänglighet försvårar för personer med funktionsnedsättning att 

vara delaktiga på jämlika villkor som övriga befolkningen. Enkelt avhjälpta 

hinder ska identifieras och åtgärdas för att öka tillgängligheten i offentliga 

miljöer och verksamheter. 

• Eftersträva individuella stöd och lösningar för individens

självständighet

Universell utformning handlar om generella lösningar för att öka 

tillgängligheten, vilket inte alltid är tillräckligt. Individuella stöd och 

lösningar kan ses som kompensation av brister av samhällets utformning 

eller som kompensation av funktionsförmåga. Individuella stöd och 

lösningar ska eftersträvas för att säkerställa oberoende, självbestämmande 

och självständighet hos individen och möjliggöra delaktighet i samhället. 

Ansvar och roller 

Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda 

förutsättningar för att skapa en kommun som är tillgänglig för alla. Det 

innebär att alla har ett ansvar att i kommunikation, i bemötande och i 

utformningen av verksamheterna, bidra till att ingen blir exkluderad. 

Verksamhetsansvariga chefer har ett särskilt ansvar för ett inkluderande 

synsätt och att policyn efterlevs. 

Rådet för funktionshinderfrågor utgör ett organ för överläggningar, samråd 

och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de 

funktionsnedsattas riksorganisationer i kommunen.

Antagen av kommunstyrelsen 26 augusti 2021, § 28

2
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Ulrika Aebeloe 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS92 003 

 

 

Policy för tillgänglighet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Policy för tillgänglighet. 
 
Kommunstyrelsen upphäver Förvaltningens strategi för att motverka 
funktionshinder, fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2014 § 14. 
 
Kommunstyrelsen delger välfärdsnämnden beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsen 2014 
”Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder”. I samband med 
att kommunens styrmodell ändrades 2019 synliggjordes ett behov av att 
arbeta fram en ny struktur för tillgänglighetsarbetet.  
 
Nu föreslås en policy för tillgänglighet som därmed ersätter den tidigare 
strategin med tillhörande handlingsplan. Policyn utgör ett normerande 
dokument och tydliggör grundläggande förhållningssätt i 
tillgänglighetsfrågorna. Policyn har inte en särskild handlingsplan med 
specifik budget kopplad till sig. Arbetet med tillgänglighetsfrågorna 
hanteras istället inom ramen för ordinarie styrmodell för planering och 
uppföljning, med policyns inriktning som grund.  
 
Förslaget till policy utgår från det nationella målet för funktionshinder-
politiken som kom 2017; ” att med FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsstörningar som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund”. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 15 juni 2021 
• Policy för tillgänglighet, 15 juni 2021 
• Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder, fastställd 

av kommunstyrelsen den 7 januari 2014 § 14  
• Protokollsutdrag från Rådet för funktionshinderfrågor 14 april 2021 

§ 14. 
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Ärendet 
Tidigare strategi för att motverka funktionshinder 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012 § 115 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en strategi för att motverka negativa 
effekter av funktionshinder. Strategin skulle inbegripa kommunens samtliga 
ansvarsområden. Kommunstyrelsen fastställde den 7 januari 2014 § 14 
”Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder”.  
 
Syftet med strategin var framför allt att motverka uppkomsten av 
funktionshinder i Härryda kommun och att medföra att arbetet med 
tillgänglighet skulle införlivas i den ordinarie styrmodellen. Strategin skulle 
också bidra till att förvaltningen skulle prioritera rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. 
Kunskap som Rådet för funktionshinderfrågor besitter inom området skulle 
utgöra en del av underlaget för arbetet. 
 
Den beslutade strategin utgick från antagna politiska inriktningsmål och de av 
kommunstyrelsen antagna verksamhetsmålen, samt budget. De politiska 
verksamhetsmålen sågs som avgörande för förvaltningens arbete med att 
motverka funktionshinder. Verksamhetsmålen bröts ned till konkreta åtgärder 
med syfte att inom en given tidsperiod motverka funktionshinder. De konkreta 
åtgärderna sammanställdes därefter i en särskild handlingsplan för kommande 
planperiod som innefattade: 

• Prioriterade inriktningsmål och verksamhetsmål  
• Konkreta åtgärder  
• Tidsram för åtgärder  
• Prioritering av åtgärder  
• Uppföljning/indikatorer för att mäta resultat  

 
I förvaltningen fanns en arbetsgrupp med representanter från samtliga sektorer 
som arbetade med strategin. Arbetsgruppens uppgift var att, utifrån strategin, ta 
fram en handlingsplan med åtgärder för ökad tillgänglighet. Detta arbete 
samordnades av förvaltningens tillgänglighetssamordnare.  
 
Behov av ny struktur för tillgänglighetsarbetet 
2019 ändrades kommunens styrmodell mot en styrning baserad mer på 
verksamheternas grunduppdrag, långsiktiga inriktningar och ett fåtal 
övergripande prioriterade mål. Det innebar att inriktningsmål och 
verksamhetsmål togs bort. Det i sin tur medförde behov av att se över 
strategin för att motverka funktionshinder.  
 
Förslaget på ny struktur för tillgänglighetsarbetet utgår från det nya 
nationella målet för funktionshinderpolitiken som kom 2017; ” att med FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsstörningar som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 
mångfald som grund”.  
 
För att nå det nationella målet har regeringen beslutat om fyra inriktningar i 
arbetet: 
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• Förebygga och motverka diskriminering 
• Principen om universell utformning 
• Åtgärda befintliga brister i tillgängligheten 
• Individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

 
Förslag till policy för tillgänglighet 
I samband med att det nationella målet med dess inriktningar togs fram, 
tydliggjordes att inriktningen i arbetet för ökad tillgänglighet är relevant för 
aktörer inom alla samhällets områden på nationell, regional och lokal nivå.  
 
Förslaget till policy för tillgänglighet tydliggör kommunens ambitionsnivå 
och vilja att långsiktigt förbättra tillgängligheten samt att alla kommunens 
verksamheter och medarbetare bär ansvar för att bidra till att skapa en 
kommun som är tillgänglig för alla. 
 
Förvaltningens förslag till policy för tillgänglighet utgår från det nationella 
målet för funktionshinderpolitiken och dess fyra inriktningar som bygger på 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Härryda kommun ska utifrån dessa fyra inriktningar, möjliggöra för 
kommuninvånare att ta del av den service och det utbud som den 
kommunala verksamheten erbjuder. Tillgänglighetsperspektivet ska 
genomsyra såväl den inre som yttre miljön. 
 
Policyn tydliggör även att Rådet för funktionshinderfrågor har en viktig roll 
som organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för de funktionsnedsattas riksorganisationer i 
kommunen.  
 
Med förslaget till policy för tillgänglighet följer inte en särskild 
handlingsplan med en specifik budget utan policyn ska istället bidra till ett 
normerande förhållningssätt som innebär att samtliga verksamheter och 
medarbetare ska förhålla sig till tillgänglighetsfrågorna. Insatser för ökad 
tillgänglighet ska vara en del av ordinarie verksamhetsplan och följas upp 
inom ramen för ordinarie styrmodell. 
 
Samråd 
Den 14 april 2021 presenterades förslag till policy för tillgänglighet för 
rådet för funktionshinderfrågor, RFF, som också gavs möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Sammanfattningsvis ställer sig organisationerna i RFF bakom förslaget till 
tillgänglighetpolicy som uppfattas som ett ramverk för tillgänglighets-
arbetet. RFF har framfört synpunkten om att ett förtydligande bör göras om 
hur krav på utformningen av trafikmiljöer ska omhändertas som exempelvis 
åtskilda gång- och cykelbanor, färgmarkeringar i plankorsningar samt plan 
markbeläggning. RFF vill också förtydliga att tillgänglighetsfrågorna även 
omfattar meningssammanhang och sociokommunikativa faktorer, vilket 
innebär behov av stöd för att förstå ”dolda” sociala regler och att förstå 
meningen med det som händer och syftet i en aktivitet.  
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Förvaltningen har tagit del av de synpunkter som framförts men har valt att i 
förslaget till policy inte specificera särskilda funktionsnedsättningar eller 
situationer där tillgänglighetsperspektivet ska beaktas. Förvaltningens 
ambition med policyn är att stärka tillgänglighetsperspektivet i 
verksamheterna generellt och att verksamheterna ska ta ansvar för att de inre 
och yttre miljöerna, likväl som bemötande, utformas med en medvetenhet 
om den variation och de olika behov som finns i befolkningen. 
 
Förvaltningens bedömning 
I arbetet med att se över strukturen för tillgänglighetsarbetet har 
förvaltningen studerat hur andra kommuner arbetar med 
tillgänglighetsfrågor men även följt upp förvaltningens arbete som bedrivits 
utifrån den tidigare strategin för att dra lärdomar av detta. Utifrån en samlad 
bedömning kan konstateras att mycket av tillgänglighetsarbetet sker inom 
ordinarie uppdrag och att den tidigare strategin för att motverka negativa 
effekter av funktionshinder med dess handlingsplan blev en parallell process 
i förhållande till övriga verksamhetsplaner och inte följdes upp så som det 
var tänkt. Den tidigare arbetsgruppen bedömdes inte heller som nödvändig 
för att driva på tillgänglighetsarbetet. Förvaltningens bedömning är att 
tillgänglighetsfrågorna behöver bli en del av ordinarie styr- och 
uppföljningssystem utifrån varje verksamhets specifika ansvarsområde för 
att inte riskera att bli en parallell process och därmed uppfattas som mindre 
angelägen.  
 
Förvaltningen bedömer att tillgänglighetsfrågorna behöver sättas in i ett 
sammanhang vilket mer handlar om att skapa ett gemensamt förhållningssätt 
än att skapa ytterligare mål och handlingsplaner. Den policy som nu föreslås 
tydliggör inriktning, förhållningssätt och ansvar för att efterleva policyn så 
att den genomsyrar samtliga verksamhetsområden i förvaltningen.  
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärd 
Kommundirektör  Utvecklingschef 
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 2013-11-26  Dnr 2012KS385 730 

Sektorn för administrativt stöd  

Helena Österlind 

  Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

FÖRVALTNINGENS STRATEGI FÖR ARBETET MED ATT MOTVERKA 

FUNKTIONSHINDER 

 

Uppdrag och bakgrund 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade i § 115/2012 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utar-

beta en strategi för att motverka negativa effekter av funktionshinder. Strategin ska in-

begripa kommunens samtliga ansvarsområden och under arbetet med strategin ska syn-

punkter från rådet för funktionshindersfrågor, RFF, inhämtas.  

 

En av fem svenskar beräknas ha någon form av funktionsnedsättning. Med funktions-

nedsättning avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 

av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid 

födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Ett funktionshinder uppkom-

mer först när personen möter brister i den fysiska miljön eller verksamheten. 

 

Syfte 

 

Syftet med strategin är framför allt att motverka uppkomsten av funktionshinder i Här-

ryda kommun. Arbetssättet som föreslås ska medföra att arbetet införlivas i den ordina-

rie styrmodellen samt att förvaltningen prioriterar rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. RFF:s 

kunskap inom området skall utgöra en del av underlaget för arbetet.  

 

Barnkonsekvensanalys 

 

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant eftersom ärendet bedöms som 

administrativt. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen fastställer ”Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder” 

enligt föreliggande förslag.  

 

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 

 

 

Karina Djurner 

Kommundirektör Lena Magnusson 

 Kanslichef 

Bilaga 

Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder 
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            Bilaga 1 till ärende 2012KS385 730 

 

 

FÖRVALTNINGENS STRATEGI FÖR ARBETET MED ATT MOTVERKA 

FUNKTIONSHINDER 

 

Utgångspunkter 

 

Vid arbetet med att motverka funktionshinder i Härryda kommun utgår förvaltningen i 

den av kommunfullmäktige antagna principen för målstyrning. Principen för målstyr-

ning bygger på att underordnande organisatoriska enheter, både politiska och förvalt-

ningsenheter tar ansvar för att så långt det är möjligt uppfylla de mål som fullmäktige 

angivit. Målstyrning karaktäriseras av stor frihet för underordnande enheter att själva 

välja metoder och tillvägagångssätt för att nå målen.  

 

Strategin utgår från antagna politiska inriktningsmål och de av kommunstyrelsen an-

tagna verksamhetsmålen, samt budget. De politiska verksamhetsmålen blir avgörande 

för förvaltningens arbete med att motverka funktionshinder. Verksamhetsmålen bryts 

sedan ner till konkreta åtgärder med syfte att inom en given tidsperiod motverka funkt-

ionshinder. De konkreta åtgärderna sammanställs i en handlingsplan för kommande 

planperiod som innefattar: 

 

 Prioriterade inriktningsmål och verksamhetsmål 

 Konkreta åtgärder 

 Tidsram för åtgärder 

 Prioritering av åtgärder 

 Uppföljning/indikatorer för att mäta resultat 

 

Arbetsgrupp 

 

I förvaltningen finns en arbetsgrupp som arbetar med strategin med representanter från 

samtliga sektorer. Arbetsgruppens uppgift är att, utifrån strategin, ta fram en handlings-

plan med åtgärder för ökad tillgänglighet. Detta arbete samordnas av förvaltningens 

tillgänglighetssamordnare. 

 

Sektorerna är ansvariga för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen . Sektorsrepre-

sentanterna ansvarar för att åtgärderna är förankrade i respektive sektorsledning. Åtgär-

derna skall rymmas inom sektorns budget. 

 

Ansvarsfördelning 

 
Aktörer  Ansvar 

Kommunfullmäktige (kf)   Inriktningsmål 

Kommunstyrelsen (ks) Verksamhetsmål 

Rådet för funktionshindersfrågor (rff) Föreslå prioriteringar av mål och åtgärder 

Förvaltningens arbetsgrupp Tar fram handlingsplanen utifrån strategin 

Förvaltningens ledningsgrupp (lg) Behandlar handlingsplanen 

Respektive sektor Ansvarar för genomförandet av åtgärderna 

i handlingsplanen 

Tillgänglighetssamordnare   Samordnar arbetet med att ta fram hand-

lingsplanen. Rapporterar till KS och RFF. 
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Förvaltningens strategi för arbetet med att motverka funktionshinder under ett år 

 

Arbetet med strategin illustreras med nedanstående modell. Strategin följer kommunens 

arbete med plan/budget.  

 

 
 

 

September 

I september träffas rådet för funktionshindersfrågor för att, utifrån förvaltningens för-

slag till verksamhetsplan, föreslå prioriteringar av verksamhetsmål och ge förslag till 

åtgärder som skall utgöra ett av underlagen inför nästa års handlingsplan.   

 

Oktober 

I oktober lämnar RFF förslaget till arbetsgruppen. RFF:s förslag är ett underlag för ar-

betsgruppens vidare arbete med att prioritera rätt åtgärder för att motverka funktions-

hinder.  

 

November 

I november påbörjar arbetsgruppen arbetet med att ta fram handlingsplanen, utifrån 

verksamhetsplan och RFF:s förslag. Samtliga åtgärder skall rymmas inom befintlig 

budget.   

 

Vid arbetsgruppens möte i november följs även handlingsplanen för innevarande år upp 

och årets åtgärder sammanfattas.  

 

December/januari 

I december/januari redovisar tillgänglighetssamordnaren en uppföljning av arbetet med 

att motverka funktionshinder till kommunstyrelsen. 
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Januari 

I januari behandlar förvaltningens ledningsgrupp handlingsplanen för det år som påbör-

jats. Handlingsplanen bygger på att sektorerna ansvarar för genomförandet av åtgärder-

na. Genom att ledningsgruppen behandlar handlingsplanen så garanteras en helhetssyn 

över förvaltningens arbete med att motverka funktionshinder och de föreslagna åtgär-

derna. 

 

Löpande under året 

Sektorerna följer handlingsplanen och arbetar vidare med åtgärderna. Arbetsgruppen 

gör regelbundna avstämningar med respektive sektor.  
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Skolinspektionen, Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 

Djupedalskolan  

kommun@harryda.se 

Återkoppling 
Med anledning av covid-19-pandemin har många grund- och gymnasieskolor under pe-
rioder övergått helt eller delvis till fjärr-/distansundervisning. Skolinspektionen har fått i 
uppdrag från regeringen att granska den fjärr- och distansundervisning som bedrivits 
med anledning av covid-19-pandemin. Distansinspektion utgör en viktig del i uppdraget 
och syftar till att beskriva vilka konsekvenser fjärr- och distansundervisningen har fått 
för elevers förutsättningar att nå målen och för deras hälsa. Skolinspektionen vill även 
undersöka hur skolornas beredskap ser ut framöver mot bakgrund av de lärdomar och 
strategier som skolorna har utifrån perioden/-erna med undervisning på distans.    

Skolinspektionen vill betona att detta inte är en ordinarie inspektion utan en framåtsyf-
tande granskning på distans utifrån avgränsade frågeställningar. Skolinspektionen är ly-
hörd för den situation som skolorna befinner sig i och fokuserar på kvalitetsförbättring. 
Med hänsyn till att pandemin fortfarande pågår och att skolor kan befinna sig i en fort-
satt pressad situation intervjuas endast ett mindre antal lärare samt rektorn på de ut-
valda skolorna.  

Distansinspektionen omfattar tre övergripande områden:  

1) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers lärande.  

2) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers hälsa. 

3) Skolornas beredskap framöver – lärdomar och strategier utifrån perioden med under-
visning på distans.  

Denna återkoppling gäller hur arbetet bedrivs på Djupedalskolan 7-9. Huvudman för 
skolan är Härryda kommun. 

Nedan följer Skolinspektionens återkoppling. Återkopplingen innehåller beskrivningar 
utifrån vad som framkom under intervjuerna med rektor och lärare. Bland de intervju-
ade lärarna ingår lärare som undervisar i matematik, svenska, samhällskunskap, historia 
idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, slöjd och moderna språk. Återkopp-
lingen innehåller dessutom en rekommendation/rekommendationer från Skolinspekt-
ionen som syftar till att ytterligare höja kvaliteten i utbildningen. Det som återges ne-
dan ger ingen heltäckande bild av samtalen med rektorn och lärarna, utan det som 
Skolinspektionen valt att lyfta fram. 

Huvudmannen beslutade om distansundervisning för elever i årskurs 9 på Djupedalsko-
lan från vecka 45 2020. I januari 2021 beslutades att även elever i årskurs 7 och 8 skulle 
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ges undervisning på distans. Distansundervisning pågick fram till terminsslut. Dock be-
slutades även att en årskurs i taget skulle undantas distansundervisningen och istället få 
undervisning i skolans lokaler. Vidare beslutades att vid behov skulle ytterligare en tred-
jedel av eleverna kunna undantas distansundervisningen under förutsättning att närun-
dervisningen kunde bedrivas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendat-
ioner. Rektorn beslutade efter samråd med lärare och elevhälsa om vilka elever och 
elevgrupper som utöver den årskurs som hade närundervisning skulle prioriteras och 
undantas distansundervisning. 

 

1) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers lä-

rande.   

Lärarna berättar bland annat att omställningen från närundervisning till distansundervis-
ning gick väldigt hastigt och det ställde krav på flexibilitet hos både elever och lärare. 
Undervisningen fick anpassas både till innehåll och till genomförande utifrån de digitala 
förutsättningar som skolan hade. Lärarna berättar exempelvis att de ofta använde 
funktionen att dela in klassen i smågrupper, så kallade digitala grupprum, vid olika öv-
ningar där eleverna skulle samarbeta eller diskutera olika uppgifter. Detta då lärarna 
märkte att elever blev tysta och inte ställde frågor eller deltog i samtal på samma sätt 
som i närundervisningen. Lärarna berättar att eleverna själva beskrivit att det  känns 
mer obekvämt att svara på frågor i helklass i distansundervisningen då de känner sig ut-
lämnade och inte lika trygga som i klassrummet.  

En lärare menar att distansundervisningen varit hämmande för eleverna avseende att 
utveckla verbal språklig kommunikationen då det i språkämnena är svårare att få till 
samtal där alla är delaktiga. Det blir inte samma dynamik som i ett klassrum. Lärarna 
berättar att samtidigt som den verbala kommunikationen minskat har skrivandet ökat. 
Eleverna har i flera ämnen arbetat mer med skrivövningar än vanligt och lärarna har 
kunnat följa eleverna i realtid när de arbetar med texter i dokument som delas med lä-
raren. Detta var en bra metod enligt lärarna som de kommer använda även i framtida 
närundervisning. Vissa lärare uppfattar att distansundervisningen inledningsvis uppleva-
des spännande och intressant för eleverna men efter hand kändes enahanda och tråkig. 
Moment som i klassrummet känns kul och intresseväckande som exempelvis titta på 
filmklipp eller filmer blev mindre spännande på distans. Elever har berättat för lärare 
att de tittar så mycket på filmklipp och Youtube ändå hemma. Lärarna menar även att 
eleverna saknade det sociala sammanhanget i skolan och sina klasskamrater och att det 
påverkade deras förmåga att bibehålla fokus och engagemang på lektionerna. Skolda-
garna blir helt enkelt enahanda utan det sociala samspel som erbjuds i skolan.  

Av intervjuerna framgår att lärarna inte kunde se några skillnader mellan pojkar och 
flickor avseende om distansundervisningen fått några konsekvenser för elevernas lä-
rande. Lärarna menar att det är andra faktorer som påverkar hur eleverna kan tillgodo-
göra sig undervisningen samt hur skolan kan möta elevernas behov. Elever som har 
stöd från hemmet och elever där vårdnadshavare arbetade hemifrån klarar distansun-
dervisningen bättre än elever som inte får samma stöd och där hemförhållandena är 
sämre. Lärarna menar även att elever som i vanliga fall har svårigheter att bibehålla fo-
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kus och engagemang i klassrummet har svårare att klara distansundervisningen. Skillna-
den för läraren är att i klassrummet kan hen lättare motivera och få igång eleven jäm-
fört med i distansundervisning. Vidare menar lärarna att elever i behov av stöd i under-
visningen generellt har svårare i distansundervisning. Vissa av eleverna får stöd av spe-
ciallärare även i distansundervisningen men lärarna menar att ofta behöver läraren ha 
möjlighet att sätta sig bredvid eleverna och ge dem kontinuerlig feedback och att det 
görs bäst i närundervisning. En lärare lyfter att närheten till eleven och relationen elev - 
lärare är en central del i undervisningen och viktigt för lärarna på skolan men att det är 
mycket svårare att få till på distans. 

Lärarna berättar att de ofta under perioden av distansundervisning ställde frågor till 
eleverna om hur de uppfattar distansundervisningen i syfte att fånga upp stämningar 
och om de behöver ändra något i undervisningens genomförande. Eleverna kunde då 
beskriva att de upplevde en stress och osäkerhet i att vara i bild och bli betraktade. Ofta 
valde eleverna att vinkla kameran så att ansiktet inte syntes. Vidare menar lärarna att 
det gick lättare att kommunicera med eleverna via chatten i lärverktyget än att få dem 
att prata i det digitala klassrummet. Lärarna berättar att samtal kring värdegrundsfrågor 
är svåra att få till på ett naturligt sätt på distans. Det är svårare att läsa av elevernas re-
aktioner, engagera eleverna i samtal och veta hur diskussioner landar. En lärare berät-
tar att hen har en grupp elever som gärna diskuterar etiska ställningstaganden och de 
samtalen har varit svåra att ta på distans. Hen har istället valt att ta dessa samtal när 
eleverna är på plats i skolan. Huvudmannen har valt att i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer ha partiell närundervisning och låta eleverna i mindre 
grupper regelbundet komma till skolan på närundervisning. (Se rektors beskrivning ne-
dan). Lärarna berättar att distansundervisningen inneburit att de oftare än tidigare tagit 
diskussioner med eleverna om vett och etikett på internet och i det digitala klassrum-
met och vad man behöver tänka på för att få till trygga och trivsamma möten och sam-
tal.  

Rektorn berättar bland annat att efter novemberlovet 2020 gick årskurs 9 över till di-
stansundervisning och vid vårterminens start 2021 gällde det även för årskurs 7 och 8. 
Distansundervisningen pågick sedan fram till sommarlovet. Dock beslutade rektorn ti-
digt under distansperioden att skolan i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
avseende avstånd med mera, skulle ha en tredjedel av eleverna inne på skolan i närun-
dervisning årskursvis enligt ett schema där årskurs 9 var extra prioriterat. Utöver det 
skulle ytterligare en tredjedel elever kunna tas in till skolan för närundervisning utifrån 
behov. Rektorn berättar att genom att varva perioder av distansundervisning med när-
undervisning gavs eleverna möjlighet att komma in till skolan med jämna mellanrum 
och träffa klasskamrater och lärare och få undervisning på plats i skolan. Lärarna fick 
möjlighet att bland annat gå igenom moment som var svåra att ta på distans samt ge-
nomföra kunskapstester och prov. Vidare berättar rektorn att vissa ämnen var svårare 
för eleverna att arbeta med på distans. Rektorn nämner bland annat matematik och i 
det ämnet fick fler elever möjlighet att komma in till skolan för närundervisning än i 
andra ämnen. Lärarna var enligt rektorn mycket flexibla och lösningsfokuserade och 
hade ofta undervisning med ett par elever på plats i klassrummet samtidigt som de ge-
nomförde lektionspass på distans för resten av klassen som satt hemma.   
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Vidare berättar rektorn att arbetslagen under våren hade möten varje vecka där man 
följde upp elevernas situation i distansundervisning. Rektorn hade även veckovisa mö-
ten med arbetslagsledare och representanter från elevhälsa och beslut fattades lö-
pande kring vilka elever som skulle ges möjlighet att komma till skolan för närundervis-
ning. Skälet till att elever skulle undantas distansundervisning var att de av olika anled-
ningar hade svårt att följa undervisningen. Det kunde bero på stökig hemmiljö, koncent-
rationssvårigheter eller att elevens behov av stöd var svårt att tillgodose i distansunder-
visningen. Det kunde även vara på grund av sociala skäl eller elevens psykiska hälsa. 
Rektorn menar att genom att skolan tidigt införde täta avstämningar med fokus på ele-
vernas lärandesituation kunde man identifiera och prioritera dessa grupper på tidigt 
stadium. 

I slutet av vårterminen genomfördes en elevenkät med frågor kopplat till undervisning, 
trygghet och trivsel. Den genomförs årligen och i år kompletterades den med frågor 
som handlade om  distansundervisning. Resultatet av enkäten är inte analyserat utan 
ska göras av rektor och personal i inledningen av höstterminen men enligt rektorn pe-
kar inte resultatet entydigt åt ett visst håll. Vissa elever upplevde att de lärde sig mer i 
distansundervisningen, kände mindre stress och att det var skönt att inte behöva åka till 
skolan medan andra tyckte att de hade svårare att ta till sig undervisningen och sak-
nade miljön och umgänget med kompisar i skolan. Vidare berättar rektorn att det inte 
går att läsa ut vilka faktorer som påverkar hur eleverna hanterar distansundervisningen 
ur resultatet av enkäten men menar att socioekonomiska faktorer och vårdnadshavares 
utbildningsbakgrund har en inverkan. Rektorn menar att elever som exempelvis har för-
äldrar som arbetar hemifrån på distans klarar distansundervisningen bättre än elever 
som inte har det. Rektorn kan inte se några skillnader mellan pojkar och flickor avse-
ende hur väl de kan ta till sig distansundervisningen utan det är snarare socioekono-
miska faktorer eller andra orsaker som påverkar. 

Vidare berättar rektorn att skolans värdegrundsarbete till vissa delar har påverkats un-
der perioden av distansundervisning. En viktig del i värdegrundsarbetet är kopplat till 
det relationella arbetet lärare – elev och kommer naturligt genom samtal i klassrummet 
där lärare spontant lyfter frågor som dyker upp eller har inplanerade diskussioner kring 
förutbestämda frågeställningar. Dessa samtal har enligt rektor och lärare varit svårare 
att få till på distans och lärare har ofta valt att ta dem vid tillfällen då eleverna varit inne 
på skolan för närundervisning. Vidare uppges att samtalen i högre utsträckning än tidi-
gare handlat om etikfrågor kopplat till internetanvändande och den digitala undervis-
ningen som exempelvis hur man får till en bra kommunikation, aktivt lyssnande och 
konsekvenser av att ta skärmdumpar på klasskamrater. Rektorn berättar vidare att vissa 
delar i skolans värdegrundsuppdrag arbetar lärare och elever med under hösttermi-
nerna då man implementerar skolans uppdaterade plan mot diskriminering och krän-
kande behandling i klasserna och att detta arbete därför hade hunnits med innan peri-
oden med distansundervisning startade.   

Skolinspektionen finner inte utifrån beskrivningen ovan behov av att ge någon rekom-
mendation inom området fjärr/distansundervisningens konsekvenser för elevers lä-
rande. 
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Rekommendationer 

 Att rektorn och lärarna följer upp och analyserar hur elevernas utveckling av 
kunskaper och färdigheter påverkats av att undervisningen skett på distans 
samt att rektorn utifrån vad analysen visar planerar för åtgärder som kompen-
serar för negativa effekter som distansundervisningen haft på elevernas lä-
rande. 

Skolinspektionen rekommenderar att rektorn och lärarna kartlägger och utvärderar 
vilka konsekvenser distansundervisningen haft för elevernas lärande samt synliggör 
detta. Kartläggningen kan omfatta exempelvis lärarnas förutsättningar att genomföra 
alla moment i ämnen, eventuella konsekvenser för elever i behov av stöd och för lärar-
nas förutsättningar för likvärdig bedömning och betygssättning. Kartläggningen bör 
också tydliggöra hur exempelvis vissa utsatta klasser eller årskurser eller socioekono-
miskt utsatta grupper påverkats. 

Vidare är det viktigt att rektorn utifrån det som kartläggningen visar planerar för åtgär-
der som kompenserar för den inverkan som undervisningen på distans haft för elever-
nas lärande. Åtgärderna kan exempelvis innebära att moment som inte slutförts ge-
nomförs, kompensera de elever som inte fått det stöd eller stimulans de behövt. Det 
kan även innebära att rektorn genomför riktade insatser gentemot enskilda elever, 
grupper eller hela skolan i form av exempelvis utökat stöd från elevhälsans kompeten-
ser, mer undervisningstid och utökat lärarstöd. 

 

2) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers 

hälsa. 

Lärarna berättar bland annat att arbetslagen under perioden med distansundervisning 
hade möten varje vecka där de gick igenom klasserna elev för elev för att identifiera 
elever som hade svårt att hantera situationen med distansundervisning. Vid dessa till-
fällen var även elevhälsan representerad och arbetslaget hade även en tät kontakt med 
rektorn för att informera om situationen för elever som lyfts i mötena. Lärarna menar 
att det var korta beslutsvägar och att skolan på kort varsel kunde sätta in åtgärder kring 
elever. Vidare berättar lärarna att mentorerna fick en viktig roll under distansundervis-
ningen då de hade en tät kontakt med elever som inte mådde bra och dess vårdnadsha-
vare och även var en viktig samtalspartner för elever som kände sig ensamma. Lärarna 
berättar att de använde sig av olika metoder för att fånga elevernas mående. Några av-
slutande ofta lektionerna med korta gallupar, några använde sig av frågor där eleverna 
fick skatta hur de upplever undervisningen genom att visa antal fingrar 1-5 och ytterli-
gare några hade samtal med eleverna i smågrupper i digitala grupprum. Enligt lärarna 
var det tydligt att eleverna i inledningen av perioden av distansundervisning var positiva 
och nöjda med att vara hemma men efter någon månad började det märkas att många 
längtade tillbaka till skolan och gemenskapen och att flera elever kände av nedstämd-
het och ensamhet. 

Enligt lärarna påverkade distansundervisningen på olika sätt elevernas hälsa. Lärarna 
beskriver bland annat att känslan av ensamhet var ganska vanligt förekommande hos 
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eleverna. Avsaknad av socialt samspel påverkade eleverna och gjorde dem nedstämda 
och i några fall deprimerade och elever som inte hade så stort umgänge utanför skolan 
kände sig ensamma utan det sociala sammanhang som skolan erbjuder. Några lärare 
uppfattar att detta vara vanligare bland flickor än pojkar vilket de tror kan bero på att 
många pojkar spelar dataspel på nätet med kompisar och har utvecklat ett umgänge 
där. Vidare berättar lärarna att det blev tydligt att en del elever fick sämre vardagsruti-
ner och kosthållning när de var hemma. För en del blev det mycket godis och snacks 
och sällan lagad lunch. Skolan erbjöd eleverna att hämta lunchlådor men det var inte så 
många elever som gjorde det. En lärare berättar att hen har elever som tycker att de åt 
en godare och mer varierad kost under perioden. Lärarna menar att kosthållningen på-
verkas av socioekonomiska faktorer och om eleverna hade föräldrar som arbetade 
hemifrån. För dessa elever blev det lättare att upprätthålla goda rutiner och kostvanor. 

Vidare berättar lärarna att de uppfattar att elever i högre utsträckning än annars har 
gått upp i vikt under perioden av distansundervisning vilket enligt lärarna troligen kan 
kopplas till att de varit mer stillasittande och haft sämre kostvanor. En lärare berättar 
att ett viktigt fokus i idrottsundervisningen var att ha många pulshöjande aktiviteter för 
eleverna och på olika sätt, exempelvis via appar och att eleverna streamar sig själva, 
försöka få med eleverna i olika typer av rörelseaktiviteter. Några lärare berättar att de 
vid olika tillfällen genomförde lektioner utomhus och i samband med promenader. En 
lärare berättar att det är flera elever som berättat att de slutat i idrottsaktiviteter de 
deltagit i på fritiden och hen menar att det sannolikt hänger ihop med att man inom 
många idrotter varit tvungna att ställa in tävlingar, matcher och träningar under våren.  

Lärarna berättar att i de fall de identifierat elever som på olika sätt påverkas negativt av 
distansundervisningen har skolan satt in åtgärder som exempelvis att eleven tas in på 
skolan för närundervisning, har en tätare kontakt med mentor eller ges möjlighet till ku-
ratorsamtal. 

Rektorn berättar bland annat att i slutet av vårterminen genomfördes en enkät bland 
eleverna på skolan med frågor om elevernas studiesituation, trivsel och trygghet samt 
upplevelsen av distansundervisning. Resultatet ska analyseras i arbetslagen i början av 
höstterminen. Under tiden distansundervisning pågick hade rektorn täta avstämningar 
med mentorer, arbetslagsledare och elevhälsa och kunde på så sätt skaffa sig en god 
bild av elevernas studiesituation. Utifrån informationen som rektor fick fattades lö-
pande beslut om att göra anpassningar rörande såväl enskilda elevers som elevgrup-
pers studiesituation. Enligt rektorn visar den information hen fick vid avstämningarna 
tydligt att distansundervisningen fått konsekvenser för många elevers hälsa. Eleverna 
har varit mer stillasittande än vanligt och det har framkommit att de blir trötta och får 
huvudvärk av skärmtiden. Rektorn berättar att lärarna arbetat mycket med att skapa si-
tuationer med rörelseaktiviteter under lektionerna och uppmuntrat eleverna till prome-
nader på rasterna. Vidare har idrottslärarna delat med sig av tips och idéer till övriga lä-
rare gällande rörelseaktiviteter. 

Rektorn berättar att känslan av ensamhet har varit problematisk för vissa elever. För de 
flesta elever är det sociala sammanhanget i skolan väldigt viktigt och när det tas bort 
blir det ett tomrum som blir svårt att fylla för många av dem. De kanske inte har några 
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naturliga arenor att träffa andra ungdomar på utanför skolan. Rektorn upplever att 
denna situation varit mer stressande för flickor än för pojkar. 

Vidare berättar rektorn att skolan haft kontakt med socialtjänst för att ha en beredskap 
ifall elever exempelvis far illa i hemmet. Detta då det finns risk att situationer med våld i 
hemmet riskerar öka under de påfrestningar pandemin kan innebära. Rektorn menar 
att det kan vara svårt att få fatt i information om en elevs hemsituation, inte minst un-
der en period när personalen inte träffar eleverna, men tack vara att mentorerna arbe-
tat aktivt med täta kontakter med elever de känner viss oro kring så har skolan kunna 
agera i de fall de behövt.  

Rektorn berättar även att det finns elever som uppfattat distansundervisningen som 
positiv och nämner att vissa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gyn-
nades av hemstudierna och den struktur den innebar. Vidare finns det elever med för-
äldrar som arbetar hemifrån och där eleverna mått bra av att studera hemifrån med 
det stöd de då kan få från föräldrarna.  

Av intervjun framgår att rektorn anser att skolan under perioden av distansundervisning 
haft en väl fungerande organisation för att följa upp elevernas studiesituation och må-
ende och tidigt identifiera elever där det förekommer avvikelser. Detta har enligt rek-
torn gett en  tydlig bild som rektorn även kunnat förmedla till förvaltningen vid regel-
bundna möten under vårterminen. En lärdom som rektorn gjort är att skolan kunde ge-
nomfört en enkät bland eleverna avseende elevernas studiesituation och hälsa tidigare 
under våren vilket skulle kompletterat den bild som gavs vid de regelbundna avstäm-
ningarna med arbetslagen.  

Skolinspektionen finner inte utifrån beskrivningen ovan behov av att ge någon rekom-
mendation inom området fjärr/distansundervisningens konsekvenser för elevers hälsa. 
Granskningen visar att rektorn skapat sig en bild av vilka konsekvenser distansundervis-
ningen haft för elevernas hälsa samt att rektorn under vårterminen genomförde vissa 
riktade åtgärder för att kompensera för detta. Rektorns och lärarnas beskrivning visar 
att det finns elever på skolan vars hälsa påverkats negativt av distansundervisningen. 
Skolinspektionen förutsätter därför att rektorn  fortsätter arbetet med att följa upp 
dessa elever och sätta in lämpliga åtgärder som stödjer eleverna i deras fortsatta ut-
veckling och främjar deras hälsa.  

 

3) Skolornas beredskap framöver – lärdomar och strategier uti-

från perioden med undervisning på distans.  

Lärarna berättar bland annat att skolan inte gjort någon systematisk utvärdering av den 
distansundervisningen som bedrivits men att lärarna regelbundet i arbetslag och ämne-
slag delat med sig av erfarenheter de gjort och tips och idéer kring undervisningen. En 
lärare menar att en form av analys gjordes löpande när man planerade för vilka elever 
och elevgrupper som skulle få komma in till skolan för närundervisning och i vilka äm-
nen samt vilka grupper som skulle få distansundervisning. 
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På frågan om lärarna sett några fördelar med undervisning på distans berättar en lärare 
att hen blivit noggrannare med att inte dra ut på arbetet med ett ämnesområde utan 
avsluta i tid och gå vidare. Vidare menar lärarna att samtal i ett digitalt format varit bra 
för vissa elever och grupper. Eleverna har verkat mer avslappnade i den situationen. Vi-
dare har det varit mycket enklare att få till individuella samtal med elever då man inte 
behöver leta efter ett ledigt rum. Lärarna kan lättare ge snabb feedback på en uppgift 
eller förklara ett moment. Lärarna upplever att undervisning på distans med digitala 
verktyg har inneburit en kompetensutveckling för dem som pedagoger och att flera av 
de metoder och digitala verktyg de använt kommer fungera väl även i framtida närun-
dervisning. 

Rektorn berättar bland annat att personalen svarade på en enkät om läsåret 20/21 i slu-
tet av vårterminen. I början av höstterminen 2021 ska arbetslagen och rektorn analy-
sera resultatet av personalenkäten samt den enkät eleverna besvarade. I analysen hop-
pas rektorn kunna identifiera framgångsfaktorer i vårens arbete samt vad som kan gö-
ras annorlunda om skolan får en ny period av distansundervisning. Rektorn berättar att 
det under distansundervisningen utvecklades ett nära samarbete mellan lärare, elevhäl-
sopersonal och rektor och det är en förklaring till att distansundervisningen fungerade 
så väl som den gjorde. Samarbetet var formaliserat till innehåll med veckovisa möten 
med fasta mötestider. En viktig del i arbetet var de prioriteringar som regelbundet gjor-
des avseende vilka elever som skulle tas in till skolan på närundervisning och på vilka 
grunder. Detta arbete behöver enligt rektorn utvärderas för att se ifall skolan ska agera 
annorlunda vid en ny period av distansundervisning. Vidare säger rektorn att en lärdom 
hen gjort är att vid en period av distansundervisning ska skolan på i ett tidigt skede ge-
nomföra enkäter bland eleverna för att fånga upp olika tendenser och signaler. Det me-
nar rektorn blir ett bra komplement till den information som kommer fram vid arbetsla-
gens och elevhälsans regelbundna avstämningar. 

Vidare berättar rektorn att lärarna varit aktiva i att dela med sig av tips och erfaren-
heter till varandra inom arbetslag och ämneslag och att det på så vis förekommit ett 
kollegialt lärande som inte varit så formaliserat. Under vårterminen hade kommunen en 
gemensam studiedag för lärarna där de fick möjlighet att dela med sig av erfarenheter 
till lärare på andra skolor. Rektorn berättar även att skolan har en personal anställd på 
20 % med ansvar för digital utveckling vilket kom väl till pass när distansundervisningen 
startade och lärarna var tvungna att snabbt ställa om till digital undervisning. 

Skolinspektionen finner inte utifrån beskrivningen ovan behov av att ge någon rekom-
mendation inom området. Av granskningen framkommer att rektorn tillsammans med 
personalen påbörjat ett arbete med att utvärdera och analysera det sätt på vilket di-
stansundervisningen genomfördes under vårterminen samt effekterna av detta. Skolin-
spektionen förutsätter att arbetet med utvärdering och analys slutförs så att skolan kan 
dra nytta av de lärdomar och erfarenheter som gjorts om skolan på nytt skulle behöva 
gå över i distansundervisning.  
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I och med denna återkoppling avslutas granskningen och ingen uppföljning kommer att 
ske.  

På Skolinspektionens vägnar 

Mattias Johannesson 
Föredragande 

Denna återkoppling är beslutad av: Mirzet Tursunovic 
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Bilaga: Författningsstöd 

Distans- och fjärrundervisning enligt förordningen (2020:115)1 

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksam-
het vid spridning av viss smitta (nedan kallad förordningen) ger huvudmannen ökade 
möjligheter att bland annat erbjuda fjärr-och distansundervisning2. Av förordningsmo-
tiv3 framgår att det endast är en fråga om en möjlighet och inte en skyldighet att be-
sluta om till exempel fjärr- eller distansundervisning. Bestämmelserna ger under vissa 
förutsättningar en huvudman möjlighet att göra begränsade undantag från skollagen 
för att till exempel kombinera närundervisning, dvs. undervisning på plats i skolan, med 
fjärr- eller distansundervisning. Enligt skollagen är huvudregeln närundervisning och det 
är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Det krävs 
att huvudmannen först ska ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelver-
ket, som att till exempel ha anpassat schemaläggningen, innan undantag från de ordi-
narie skolförfattningarna kan göras. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör 
huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn 
till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Huvudmannen behöver 
exempelvis beakta att vissa elever behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna ge-
nomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller på annat sätt visa sina 
kunskaper i slutet av sin utbildning i högstadiet, eftersom de betyg som ska ges har be-
tydelse för fortsatt utbildning. Fjärr- eller distansundervisning kan även vara olämplig 
för elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna, 
elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lo-
kalerna eller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.  

Stängda/delvis stängda skolor 

I en inledande bestämmelse i förordningen finns uppräknat vilka situationer som gäller 
för att en huvudman ska kunna hålla en skolenhet stängd eller delvis stängd. En grund-
läggande förutsättning för bestämmelsernas tillämpning är att det behövs för att elever 
i grund- och gymnasieskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skolla-
gen (2010:800).4 I sådana fall kan huvudmannen tillämpa undantagsbestämmelserna i 
förordningen som bland annat handlar om lärotider för grund- och gymnasieskolan 

                                                           

1 Observera att giltighetstiden för förordningen har förlängts till den 31 juli 2022, genom Förordning om 
fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksam-
het vid spridning av viss smitta (2021:128) 
2 Definitioner av distans- och fjärrundervisning finns i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) och prop. 

2019/20:127 s. 7. Med fjärrundervisning menas enligt skollagen, förenklat, undervisning som bedrivs där 
elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Distansundervisning är, förenklat, undervisning som bed-
rivs där elever och lärare är åtskilda både i rum och tid. I förordningen används inte begreppen ”fjärrunder-
visning” eller ”distansundervisning” utan det beskrivs i 7 § som ”undervisning där läraren och eleven är åt-
skilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid.” 
3 Se bl.a. Fm 2020:9, 2020:10  och 2021:1  
4 2 § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning 

av viss smitta. 
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samt om undervisningens utformning. 5 En huvudman för grundskola och gymnasieskola 
får då enligt förordningen besluta att elever ska ges undervisning där läraren och eleven 
är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är fö-
reskrivet i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) eller gymnasieförord-
ningen (2010:2039).6 Det kan exempelvis handla om att en huvudman efter samråd 
med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som 
en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-197.   

Öppna skolor – regler som gällde för vårterminen 2021 

Under vårterminen 2021 så gällde att; när en skola är öppen finns enligt förordningen, 
tre möjligheter för huvudmannen att tillämpa undantagsbestämmelserna i förord-
ningen och besluta om till exempel fjärr- eller distansundervisning.  Den första möjlig-
heten gäller om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit när-
varande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation föl-
jer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyn-
digheten som avser sjukdomen covid-19.8  

Vidare finns möjligheter för huvudmän att tillämpa förordningens undantagsbestäm-
melser om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utform-
ning, omfattning och förläggning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, 
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdo-
men covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.9 Den tredje 
möjligheten att tillämpa förordningens undantagsbestämmelser för huvudmän som hål-
ler skolenhet/-er öppen, är om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhet-
ens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, all-
männa råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen 
covid-19.10 De två sistnämnda möjligheterna att tillämpa förordningsbestämmelserna 
för huvudmän med öppna skolenheter, gällde tidigare endast för utbildning på gymna-
sieskolan, men efter en ändring i förordningen gäller bestämmelserna sedan den 11 ja-
nuari 2021 även för utbildning på grundskolans högstadium (årskurs 7-9).11  

 

 

                                                           

5 3-10 §§ Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta. 
6 7 § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning 

av viss smitta. 
7 2 § 2p Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid sprid-
ning av viss smitta. 
8 11 a § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid sprid-

ning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021. 
9 11 b § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid sprid-

ning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021. 
10 11 c § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021. 
11 Förordningsmotiv, FM 2021:1 s. 1 
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Öppna skolor – nya regler som gäller från och med den 10 augusti 2021  

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den under-
visningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedö-
mer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för 
barn och unga under höstterminen 2021.12 Genom förordning (2021:810) om ändring i 
förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksam-
het vid spridning av viss smitta har ett par av bestämmelserna avseende huvudmannens 
möjligheter att besluta om fjärr-/distansundervisning ändrats. Sedan den 10 augusti 
2021 är det inte längre möjligt att i öppna skolor införa distansundervisning för att för-
hindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken. Förändringen innebär bland annat att 
fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av 
smitta i skolmiljön.  

Den nya lydelsen av 11 b § i den tillfälliga förordningen13 innebär att en huvudman för 
en öppen skola från och med den 10 augusti 2021 får besluta om fjärr- eller distansun-
dervisning för gymnasieskolan eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om det be-
hövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten och 
rekommendationen har meddelats på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt mot-
verka lokal eller regional spridning av covid-19, eller annars för att motverka spridning 
av covid-19. 

Huvudmannen får även fortsättningsvis använda fjärr- eller distansundervisning om det 
behövs på grund av att lärare eller elever är hemma därför att de utifrån sin egen per-
sonliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd 
eller rekommendationer om covid-1914. 

Författningsstöd 

Generellt 

1 kap. 3-5 och 9 §§ skollagen,  

2 kap. 9-10, 25 och 34-35 §§ skollagen 

3 kap. 2, 5-10 och 14 §§ skollagen,  

4 kap. 3-7 och 9 §§ skollagen 

2, 7, 9, 11a-c §§ förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta.  
 

                                                           

12 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-
och-forskolor/regler-som-galler-fran-den-10-augusti-2021 
13 11 b § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolom-
rådet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 
14 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-
och-forskolor/regler-som-galler-fran-den-10-augusti-2021 
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11 a-c §§  förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verk-
samhet vid spridning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021 
 
Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2021:128)  
 
Förordningsmotiv 2020:1, 2020:6, 2020:9 samt 2020:10. 

Grundskola 

10 kap. 3-5 och 12-13 §§ skollagen 

5 kap. 2 § skolförordningen  

6 kap. 1-23 §§ skolförordningen 

9 kap. 1 och 3 §§ skolförordningen 

3-4, 8 §§ förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verk-

samhet vid spridning av viss smitta. 

Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig 
utbildning, Rättigheter och skyldigheter, Skolans uppdrag, God miljö för utveckling och 
lärande, Varje skolas utveckling, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas 
ansvar och inflytande, 2.7 Bedömning och betyg, 2.8 Rektors ansvar samt 5 Kursplaner. 

Gymnasieskola 

15 kap. 2, 7, 10-11, och 21-22  §§ skollagen   

16 kap. 1- 41 §§ skollagen,  

17 kap. 1- 15 §§ skollagen,  

9 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) 

Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, En likvärdig utbildning, Rättigheter och 
skyldigheter, Gymnasieskolans uppdrag, Kunskaper och lärande, Varje skolas utveckling, 
2.1 Kunskaper, 2.2 Normer och värden, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.5 Bedöm-
ning och betyg, 2.6 Rektors ansvar 

3 Examensmål för alla nationella program,  

4 Gymnasiegemensamma ämnen. 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid 

JU HARRYDA 
22'OUN 

Datum 2021-09-07 
Dnr 2021VFN32 002 

Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2021-09-22 

Beslutsfattare 
r Beslut 

Malin Olsson Asp 

Malin Olsson Asp 

Marie Westergård 

Marie Westergård 

Marie Westergård 

Mikael Svensson 

Sofia Björklund 

Börje Persson 

Hanna Ranner 

Sofia Björklund 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Ledarutbi ldn i ngsb i drag 

Investerings bidrag 

Ledarutbildningsbidrag/investeringsbidrag 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning avlärare/förskollärare 

7 

I 
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