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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner patientsäkerhetsberättelsen för de 
medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och främjande och rikta sig mot att uppfylla 
nationella, regionala och lokala politiska mål som är uppsatta för barn och elevers hälsa. 
Detta görs bland annat genom:   

• Hälsosamtal i årskurs ett 

• Psykologens arbete 

• Skolläkarens arbete 

Elevhälsans medicinska insatser har på liknande sätt som övriga vårdgivare som lyder under 
Hälso- och sjukvårdslagen, påverkats av pågående pandemin med covid-19. Många nya 
medicinska frågor har dykt upp och i arbetet har det i vissa tillfällen krävts omställningar och 
tillfälliga rutiner har skapats.  

För att säkra elevernas och elevhälsans tillgång till skolläkare har en process att utöka och 
anställa skolläkare på heltid startat och slutförs under läsåret 2020–2021.  

Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) har med stöd av Hälso- och sjukvårdförordningen 
(2017:80) 4 kap 4§ och 5§ utsetts.  

43 medicinska och 1 psykologisk avvikelserapport har anmälts under året. Flera medicinska 
avvikelser involverade flera elever. Avvikelser tas upp för genomgång i båda 
personalgrupperna och vid behov på skolnivå och organisationsnivå.  

Ingen medicinsk eller psykologisk avvikelse har föranlett anmälan enligt lex Maria på grund 
av risk för allvarlig vårdskada.  



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

Den uppskattade hälsan hos eleverna, som de skattar sig under sitt hälsosamtal, har ökat 
från föregående mätning och ligger nu i nivå med läsår 17/18. Det går ännu inte helt att säga 
vad som beror på skolsköterskans utvecklade sätt att ställa frågorna, och vad som verkligen 
är en skillnad i elevernas välmående. Vi har endast tre läsår att jämföra och den nya e-
enkäten infördes läsår 18/19. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2021-03-24 

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 
2020  

Beslutet skickas till 

Amra Salihovic, Gymnasiechef  

Cecilia Fossan, Biträdande Gymnasiechef/VC HSL 

 

 

Cecilia Fossan  

Biträdande gymnasiechef/VCHSL     
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Sammanfattning 

Utöver ordinarie patientsäkerhetsarbete som psykologen, skolläkaren och 
skolsköterskorna bedriver i sitt dagliga arbete har följande insatser genomförts. 

EMI:s arbete har på liknande sätt som övriga vårdgivare som lyder under Hälso- och 
sjukvårdslagen, påverkats av pågående pandemin med covid-19. Många nya 
medicinska frågor har dykt upp och i arbetet har det i vissa tillfällen krävts 
omställningar och tillfälliga rutiner har skapats. 

För att säkra elevernas och elevhälsans tillgång till skolläkare har en process att 
utöka och anställa skolläkare på heltid startat och slutförs under läsåret 2020–2021. 

Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) har med stöd av Hälso- och 
sjukvårdförordningen (2017:80) 4 kap 4§ och 5§ utsetts. 

43 medicinska och 1 psykologisk avvikelserapport har anmälts under året. Flera 
medicinska avvikelser involverade flera elever. 

Avvikelser tas upp för genomgång i båda personalgrupperna och vid behov på 
skolnivå och organisationsnivå. 

Ingen medicinsk avvikelse har föranlett anmälan enligt lex Maria på grund av risk för 
allvarlig vårdskada. 

Ingen psykologisk avvikelse föranledde anmälan enligt lex Maria. 

En riskanalys är gjord med anledning av planerad omläggning av EMI:s basprogram 
för grundskolan där gymnasiesköterskorna var delaktiga. 
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1.1 Övergripande mål och strategier för 2020 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

 

MÅL 

Fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden mellan flickor och pojkar ska 
minska. 

 
MÅL 

Psykologernas journalföring och dokumentation ska följa 3 Kap. Patientdatalagen, 5 
Kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen och 17 Kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen. 

 
 

1.2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 
1.2.1 Vårdgivare 

Kungsbacka kommun är vårdgivare. Genom kommunfullmäktiges (KF) reglemente 
framgår att ansvaret för uppgifter som avser hälso- och sjukvård inom elevhälsan 
ligger på nämnden för förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad (GA). 
Nämnden för GA ansvarar för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs 
inom elevhälsan i Kungsbackas kommunala gymnasieskolor. Vårdgivarens ansvar 
innefattar även att: 

• Förvaltningschefen ansvarar enligt delegationsförordning för att 
verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (vc HSL) för de medicinska 
insatserna i elevhälsan är utsedd. Vc HSL med medicinsk kompetens är anställd 
av förvaltningen för Förskola & Grundskola (FG) och Gymnasium & 
Arbetsmarknad samverkar med FG. 

• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet finns för de 
medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan. Ledningssystemet 
fastställer principer för ledning av verksamheten och ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

• Resultatet av patientsäkerhetsarbetet redovisas årligen i en 
patientsäkerhetsberättelse. 
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1.2.2 Verksamhetschef enligt HSL 

Vc HSL har det samlade ledningsansvaret för att säkerställa hög patientsäkerhet och 
god kvalitet av vården inom de medicinska och psykologiska insatserna av 
elevhälsan. 

• Vc HSL ska utifrån sin kompetens och bakgrund uppdra medicinska och 
psykologiska uppgifter till annan vad gäller diagnostik, vård och behandling för 
att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården. Medicinskt 
ansvarig skolläkare ansvarar för diagnostik, vård och behandling. 

• Vc HSL planerar, leder, kvalitetssäkrar, dokumenterar och redovisar resultat i 
samverkan med skolläkare samt utsedd psykolog inom de delar av personalens 
arbete som lyder under HSL. 

 Vc HSL får information om planerade förändringar i verksamheten som kan ha 
betydelse för patientsäkerheten av rektorer eller biträdande gymnasiechef som 
ansvarar för elevhälsan. 

• Vc HSL ansvarar för att ta fram och föreslå kompetensutveckling utifrån behov 
som framkommer i verksamheten så att skolsköterskor och psykolog ska ha 
tillräcklig kompetens för att kunna bedriva en vård av god kvalitet. 

• Tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg, elever, föräldrar och 
personal ska kunna vända sig till vc HSL när det gäller frågor som rör den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. 

• Vc HSL har varit utsedd till systemförvaltare för PMO, elevhälsans 
dokumentationssystem i januari – augusti då organisationsförändring gjordes 
och uppdraget övergick till att gälla systemadministratör. 

 

1.2.3 Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) 

Förvaltningarna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad 
har beslutat att ändra organisationen från att vc HSL utser psykolog till särskilda 
ledningsuppgifter vid behov till att ge särskilt uppdrag till två av kommunens 
anställda psykologer i skolan. 
Vc HSL har gett ett skriftligt uppdrag från 2020-10-28. 

Uppdraget baseras på Ledningssystem för medicinska och psykologiska insatserna 
inom elevhälsan. 

• Tillse att en psykolog eller själv medverka med meritvärdering och 
anställningsintervju vid nyanställning av psykolog. 

• Ta fram och regelbundet revidera rutiner enligt ledningssystemets processer. 

• Ansvara för att kommunens digitala dokumentationssystem stödjer 
psykologernas dokumentationskrav enligt PDL i samverkan med utsedd 
superanvändare. 
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• Ansvara för att psykologernas dokumentation och journalhantering sker enligt 
PDL i samverkan med arkivansvariga psykologer och vc HSL. 

• Bedöma om risker för patientsäkerheten utifrån rapporterade klagomål och 
avvikelser i samverkan med vc HSL. 

 
 

1.2.4 Biträdande gymnasiechef 

 Informerar vc HSL vid planering av förändringar i verksamheten som kan ha 
betydelse för patientsäkerheten. 

 Säkerställer att det inom skolans elevhälsa finns tillgång till skolsköterska, 
psykolog och skolläkare i sådan omfattning att det är möjligt att främja elevers 
hälsa, lärande och utveckling och genomföra den medicinska och psykologiska 
insatsen på ett patientsäkert sätt. 

 Ansvarar för att alla medarbetare har rätt kompetens, får fortbildning, ansvar 
och befogenheter för att kunna bedriva en vård av god kvalitet. Vc HSL ger stöd 
vid anställningar. 

 
 

1.2.5 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Varje legitimerad hälso-sjukvårdspersonal arbetar under eget yrkesansvar, enligt 6 
kap. 2§ i patientsäkerhetslagen (PSL). Arbetet ska utföras i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet (PSL 6 Kap 1§) för att hålla god kvalité och hög 
patientsäkerhet. Legitimerad personal ska medverka och bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls (PSL 6 Kap 4§). Varje medarbetare ansvarar för att 
avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 

 

 
1.3 Struktur för uppföljning/utvärdering 

SOSFS 2011:9 5 kap. 3a § och 5§ 

Vårdskador och risk för vårdskador ska enligt (PSL 6 Kap 4§) rapporteras 
kontinuerligt via avvikelserapporter av skolsköterskor, skolläkare samt psykolog. 
Avvikelserapporterna lämnas till bitr. gymnasiechef och vc HSL. Utredning och 
bedömning görs av vc HSL i samråd mellan berörd personal och vid behov 
medicinskt ansvarig (MA) skolläkare och särskilt utsedd psykolog. 
Information och resultat tas upp med berörda och ansvariga i verksamheten för 
eventuella åtgärder samt för att säkra upp att det inte händer igen. 
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1.4 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder 
som genomförts för ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 
 

Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och främjande och rikta sig mot 
att uppfylla nationella, regionala och lokala politiska mål som är uppsatta för barn 
elevers hälsa i Kungsbacka. 

Covid-19-pandemin: 
EMI:s arbete har på liknande sätt som övriga vårdgivare som lyder under Hälso- och 
sjukvårdslagen, påverkats av pågående pandemi. Många nya medicinska frågor har 
dykt upp och i arbetet har det i vissa tillfällen krävts omställningar och tillfälliga 
rutiner har skapats. 

Under vårterminen var 4 skolsköterskor på FG omplacerade till förvaltningen för 
Vård och Omsorg (VO) för att hjälpa till på grund av personalbrist. Omplaceringen 
innebar en prioriteringsordning av EMI:s arbetsuppgifter och de skolsköterskor som 
var kvar på sina skolor ansvarade även för de skolor där skolsköterskorna var i VO. 
Skolläkarmottagningar, vaccinationer och hälsosamtal med elever i behov av särskilt 
stöd har prioriterats i möjligaste mån. En skolsköterska på GA var på en grundskola 
och hjälpte till med vaccinationerna. Eleverna hade i stor utsträckning sin 
undervisning på distans vilket innebar att skolsköterskorna fick ändrade rutiner för 
hälsosamtalen. Hälsosamtalet sköttes via telefon och hälsokontrollen sköts upp till 
höstterminen 2021. 

Utöver ordinarie patientsäkerhetsarbete som psykologen, skolläkaren och 
skolsköterskorna bedriver i sitt dagliga arbete genom bland annat hälsosamtal, råd 
och stöd till elever och vårdnadshavare, korta och enkla behandlingsinsatser, 
konsultation, handledning och fortbildning till skolornas personal och rektorer har 
följande insatser genomförts. 

 Medicinskt ansvarig skolläkare och vc HSL samverkar kring ledningsfrågor, 
medicinska frågor i rutiner, utredningar och deltar i nätverk i Halland och 
Göteborgsregionen. 

 För att kvalitetssäkra bedömningar och bemötande av 
elever/vårdnadshavare bekostar huvudmannen yrkesspecifik professionell 
handledning till båda yrkesgrupperna. Detta är en särskilt viktig 
kompetensutveckling för psykologer och skolsköterskor. 

 Arbetsgruppen som har tillsatts ur skolsköterskegruppen för att arbeta fram 
rutiner för kvalitetssäkring av ett likvärdigt hälsosamtal har bytt medlemmar 
under året och påverkan på EMI:s arbete pga pandemin har gjort att 
utvecklingsarbetet fortsätter under läsåret 2020–2021. 

 Vc HSL och bitr. gymnasiechef har varit delaktiga i framtagande av ett förslag 
till rutin med stöd vid oro för- eller misstanke om hedersrelaterat våld hos 
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elever och deras familj. Arbetet har gjorts i samverkan med förvaltningarna 
för Vård och Omsorg, Kultur och Fritid och Individ och familjeomsorg. 
Förslaget på rutin har gått ut på remiss till grupperna med möjlighet att 
komma med synpunkter. 
Remisstiden var kort pga annat arbete med pandemin men flera har svarat 
och svaren var samstämmiga. Rutinen kommer gälla för personal inom alla 
förvaltningar som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer. Rutinen 
kommer att sättas samman med en plan för hantering av våld i nära 
relationer och annat våld som barn och ungdomar kan komma att utsättas 
för. 

 För att säkra elevernas tillgång till skolläkare och att skolläkaren ska kunna 
vara en del i elevhälsan och delta i förebyggande och främjande arbete har 
en process startat att utöka skolläkartjänsten genom att anställa en 
skolläkare på heltid och planeras att slutföras under 2021. 

 Patientsäkerheten har ökats för elevhälsans digitala dokumentationssystem, 
PMO genom att systemförvaltare med rätt kompetens har anställts. I 
tjänsten ingår bland annat system för elevregister. God förståelse och 
kunskap om hur dessa system påverkar varandra och patientsäkerheten är 
nödvändigt för att inläsning av personuppgifter ska leva upp till kraven för 
medicinska dokumentationssystem enligt patientdatalagen. 

 Många av de frågor som berör psykologer och det patientarbete som utförs 
av psykologer är komplicerade och behöver ansvaras för av en psykolog. Vc 
HSL har med stöd av Hälso- och Sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap 4§ 
och 5§ utfärdat ett skriftligt uppdrag att vara psykologiskt ledningsansvariga 
(PLA) till två psykologer i gruppen. 

Omläggning av EMI:s basprogram på grundskolan har startat i syfte att; 

• frigöra tid för skolsköterskor på FG till att kunna följa upp elever som påtalar 
eller uppvisar tecken på psykisk ohälsa 

• i ett samverkansprojekt med region Halland och Hallands kommuner kunna 
lämna avidentifierade hälsodata till en regional elevhälsodatabas för regionala 
jämförelser av Hallands barn och ungas hälsa. 

Omläggningen påverkar även skolsköterskorna på gymnasiet genom att det blir ett 
år längre sedan senaste hälsosamtalet i grundskolan. Omläggningen innebär att ett 
kortare hälsobesök i årskurs sex utgår och det större hälsosamtalet i åk 8 flyttas till 
årskurs sju. Elevernas hälsosamtal med skolsköterskan är individuella och 
kvalitetssäkrade samtal där eleven får prata med en oberoende vuxen om frågor 
angående hälsa. Samtalet ska syfta till ett eget tillfälle för eleven att prata om hälsa 
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och lära sig ”att och hur” hen kan påverka sin personliga hälsa genom att göra 
hälsosamma val i livet. 

Riskanalys gjordes där skolläkare och skolsköterskor på både FG och GA var 
delaktiga i att identifiera eventuella patientsäkerhetsrisker. Farhågor fanns om att 
eventuella avvikelser avseende tillväxt / pubertet / ryggkontroller inte upptäcks 
samt att elever med psykisk ohälsa inte fångas upp i tid. 

• Skolläkare har upprättat en rutin för pubertetsbedömning och tillväxt med 
flödesschema och riktlinjer för hur eventuella avvikelser vid hälsosamtalet i 
årskurs 7 ska hanteras. Skolläkaren har även presenterat en föreläsning kring 
pubertet och tillväxt i samband med en kompetensutvecklingsdag för 
skolsköterskor inom kommunala skolor och friskolor i Kungsbacka kommun. 

• I de kommuner där omläggningen av basprogrammet redan har införts har man 
inte sett några ökade avvikelser på att man inte fångar upp sjukdomstillstånd 
eller tillväxter i tid jämfört med föregående basprogram eller psykisk ohälsa. 
Eftersom eleverna är yngre upplevs de vara mer öppna för samtal i årskurs sju 
än i årskurs åtta då många har börjat komma in i puberteten. Detta innebär 
bättre möjlighet att tidigare upptäcka de elever som har risk för eller redan har 
utvecklat tecken på ohälsa. 

Omläggningen föranleds av att: 

• De flesta barn och unga i Kungsbacka uppger att de har en god upplevd hälsa 
men vi kan se att den försämras (som i Sverige i övrigt) ju äldre de blir. Se 
statistik, framtagen från de tre senaste läsåren, från elevernas hälsosamtal med 
skolsköterskan på sid 20. Förändringen av basprogrammet innebär att tid frigörs 
för skolsköterskor som har dessa åldrar att kunna följa upp de barn och 
ungdomar som uppvisar tecken på ohälsa. 

• En samverkan mellan region Halland och Hallands kommuner har startat i syfte 
att ta fram en gemensam elevhälsodatabas. Elevhälsans dokumentationssystem 
ska leverera avidentifierade hälsodata från elevernas hälsosamtal med 
skolsköterskan till den regionala elevhälsodatabasen. Jämförelser över Hallands 
barns och ungdomars hälsa kommer att kunna göras med möjlighet till 
bedömning av behov av regionala insatser i samverkan med kommunala insatser 
för att förbättra barn och ungas hälsa. 

För att data ska bli jämförbara behöver EMI i alla kommunerna ha hälsosamtal i 
samma åldrar och lika frågor i hälsoenkäterna. Bedömningen blev att EMI i 
Halland ska lägga hälsosamtalen i de åldrar som rekommenderas i skollagen och 
”Vägledning för elevhälsan”. 

Gemensamma frågor till elevhälsoenkäten ska tas fram genom samverkan 
mellan den arbetsgrupp som är tillsatt av MLA i Hallands kommuner och 
representanter från region Halland. 
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Båda yrkesgrupperna: 

 deltar i yrkesspecifik professionell handledning med syfte att kvalitetssäkra 
bedömningar och bemötande av elever/vårdnadshavare. Detta är en särskilt 
viktig kompetensutveckling för patientsäkerheten. 

 arbetar för att kvalitetssäkra elevhälsans dokumentation i PMO genom att 
handleda sina elevhälsoteam och ha en återkommande punkt om systemet 
på sina kategorimöten. 

 har egna kategorimöten och yrkesspecifika kompetensutvecklingsdagar 
utifrån behov som uppstår i verksamheten. Dessa har under året delvis fått 
genomföras genom digitala möten och två lokala 
kompetensutvecklingsdagar, den nationella skolsköterskekongressen och 
PSIFOS-kompetensutvecklingsdagar för psykologerna har tyvärr fått utgå i år 
pga pandemin. 

 
 

1.4.1 Förvaltningsövergripande nivå 
 

Samverkan sker regelbundet, eller när behov uppstår, med till exempel 
Socialtjänsten, Kostenheten, Enheten för Folkhälsa, förvaltningen för Förskola & 
Grundskola både på lokal och strategisk nivå. 

 

1.4.2 Strategisk nivå mellan kommun och region 

Samverkan har bland annat skett mellan: 

Biträdande gymnasiechef och Göteborgsregionen, vc HSL blir inbjuden när 
medicinska frågor är aktuella. 
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1.5 Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
 

1.5.1 Kvalitetsgranskning 

Egenkontroll är gjord utifrån hur skolsköterskorna har hunnit fullfölja 
basprogrammet under läsåret 2019–2020 med anledning av att; 

 skolsköterskor rapporterade till vc HSL och bitr gymnasiechef att de låg efter 
pga vakans på skolsköterska på två av skolorna. 

 många elever hade haft sin utbildning på distans under vårterminen pga 
pandemin covid-19 och därför inte fanns tillgängliga på skolorna för 
hälsokontroller. 

 en skolsköterska var delvis på en grundskola och hjälpte till med 
vaccinationer. Skolsköterskorna på FG var högt belastade med att täcka upp 
för de skolsköterskor som var omplacerade på förvaltningen för Vård och 
Omsorg pga personalbrist och merarbete där pga pandemin med covid-19. 

 

1.5.2 Loggkontroller 

Loggar ska sparas i minst 10 år enligt SOSFS 2008:14, 2 kap 11 § och gallras i 
enlighet med beslut i dokumenthanteringsplan. Överträdelse av behörighet 
(dataintrång) leder till avvikelserapport samt arbetsrättsliga åtgärder. 
Administratören för PMO kontrollerar loggar för all personal inom elevhälsan för att 
säkerställa patienternas rättssäkerhet. Vid oegentliga loggar lämnas dessa till 
systemförvaltaren för utredning. 

De felloggar som identifierats har berott på: 
• Gymnasiets elevadministrativa system, Procapita som ska leverera 

personuppgifter på elever och vårdnadshavare via en inläsningsfil till PMO har 
inte fungerat tillfredställande. Detta har orsakat att eleverna inte varit inlästa i 
rätt skola och klass. Säkerheten i PMO fungerar så att personal blir loggad som 
”felaktig inloggning” vid öppnande av journal eller elevakt på en elev som inte är 
inskriven på den skola där personalen har behörighet. Bristen i Procapita har 
orsakat många ”felinloggningar”. 

• Personal som har behörighet på flera skolor i dokumentationsmomentet har 
varit inloggad på ”fel” enhet vid öppnande av journaler och elevakter. 

• Personal har på grund av ”vårdrelation” gått in i elevens journal eller elevakt för 
att dokumentera åtgärder vilket är tillåtet. 
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1.5.3 Kontroll av medicinsk utrustning 

Kalibrering ska göras enligt checklista eller enligt den manual och beskrivning som 
följer med produkterna vid inköp. 

Ingen rapport har inkommit till vc HSL på att någon kalibrering har visat på behov 
att göra nya mätningar. 

 
 
 

1.6 Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

Samverkan sker på enhetsnivå inom elevhälsan, med pedagoger och annan personal 
som möter elever. 

Skolsköterska och psykolog deltar vid behov i möten för ”Samordnad individuell 
plan” kring enskilda elever. 

Vc HSL och skolsköterskor, skolläkare och psykolog har samverkan med landstingets 
hälso- och sjukvård, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 
tandvård samt kommunens socialtjänst på lokal nivå. Samverkan sker också med till 
exempel vuxenhabiliteringen, vuxenpsykiatrin, polis, föräldrar mot Narkotika, 
Vändpunkten, majblomman. 

 
 
 

1.7 Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

• Biträdande gymnasiechef informerar vc HSL inför planering av förändringar i 
verksamheten som kan ha betydelse för patientsäkerheten. 

• Rektor, skolsköterska, skolläkare och psykolog ansvarar för att identifiera och 
meddela vc HSL vid väsentliga förändringar i verksamheten som kan innebära 
risk för negativa händelser eller tillbud. 

• Vc HSL ansvarar för att tillsammans med berörda professioner göra 
bedömning/riskanalys samt informera rektor och bitr. gymnasiechef vid behov 
av åtgärder och för återförande till verksamheten lokalt. 

En riskanalys är gjord inom förvaltningen för Förskola & Grundskola inför 
omläggning av basprogrammet. Skolsköterskorna på GA deltog tillsammans med 
skolsköterskorna på FG i arbetet med att identifiera eventuella medicinska risker. 

Inga medicinska risker framkom som hinder för omläggningen. 
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1.8 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 
1.8.1 Avvikelser 

• Skolsköterska, skolläkare och psykolog ska rapportera till bitr. gymnasiechef, vc 
HSL händelser som har medfört vårdskada eller hade kunnat medföra vårdskada 
för elev i samband med vård, omhändertagande samt dokumentation. 

• Vc HSL samverkar med involverad personal och MA skolläkare för 
händelseanalys och utser analysteam vid behov. 

• Vc HSL sammanställer och återför resultat på avvikelserapporterna och förslag 
på eventuella åtgärder till biträdande gymnasiechef och verksamheten 
kontinuerligt. 

• Vc HSL sammanställer och återför resultat till vårdgivaren i en årlig 
patientsäkerhetsberättelse. 

• Vc HSL ansvarar för utredning av händelser som kan innebära lex Maria anmälan 
och informerar vårdgivaren. 

 

1.9 Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Rektor, biträdande gymnasiechef, skolsköterska och psykolog tar emot, utreder och 
bemöter klagomål och synpunkter. Vc HSL kontaktas i frågor som rör 
patientsäkerhet för de medicinska och den psykologiska delen inom elevhälsan. Vc 
HSL återkopplar i båda yrkesgrupperna om allmänna klagomål inkommer som kan 
påverka patientsäkerhet eller rutiner allmänt. Rektor/biträdande gymnasiechef 
återkopplar lokalt på sin enhet och vid behov i samråd med vc HSL. 

 

Inget klagomål har inkommit till vc HSL under året. 
 

1.10 Samverkan med patienter och närstående 

Skolsköterskor, skolläkare och psykolog strävar alltid efter samarbete med elever. 
Utifrån elevens ålder, mognad och medgivande involveras också vårdnadshavare 
genom muntlig eller skriftlig information via brev. 
Hälsosamtal är frivilligt och elever på gymnasiet har uppnått en ålder där de kan 
bestämma själva om de vill delta i hälsosamtalet. De flesta tackar ja men i enstaka 
fall där elever tackar nej informeras vårdnadshavare utifrån elevens mognad och 
medicinska historia då de fortfarande är omyndiga. 
Psykologens samtal och tester är frivilliga och föregås alltid av medgivande av elev 
och vårdnadshavare utifrån elevens ålder och mognad. 
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Exempel på tillfällen för samverkan med elever och vårdnadshavare, utifrån ålder 
och mognad och medgivande, kan vara resultat från hälsosamtal, psykologtester 
och vårdrelationer som leder till åtgärd. 

 
 

1.11 Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Vc HSL och MA skolläkare, PLA och utsedd psykolog går regelbundet igenom 
allvarliga negativa händelser och avvikelserapporter i samverkan med aktuell 
personal. Sammanställning görs och resultat återförs avidentifierat till 
verksamheten på aktuella professionsmöten och till bitr. gymnasiechef. 
Vårdgivaren får rapport i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

43 medicinska och 1 psykologiska avvikelserapporter har anmälts under året. 
Många av de medicinska avvikelserna involverade flera elever i samma avvikelse 
varav 12 involverade uteblivna insatser i grundskolor. Dessa har förmedlats till rätt 
kommun och skola. 

Avvikelser som innefattar/gäller annan vårdgivare och har förmedlats till aktuell 
vårdgivare för åtgärd. Interna avvikelser tas om hand i verksamheten genom 
utredning och förslag på åtgärd vid behov. 

Ingen avvikelse har föranlett anmälan enligt lex Maria. 
 

1.11.1 Sammanställning av avvikelser. 

Årets sammanställning visar att antalet avvikelser ligger på samma nivå som förra 
året. De flesta avvikelserna handlar om: 

• Bristande remisshantering i dokumentationssystemet vilket orsakat mycket 
extra administrativt arbete för skolsköterskan i eftersökande av remissvar och 
om eleverna fått den undersökningen remissen syftade till. 

• Uteblivna hälsoundersökningar för nyanlända vilket orsakar merarbete på 
samma sätt som ovan och medför risk att eleverna inte får eventuell medicinsk 
behandling, vaccinationsstatus bedömt så de blir ofullständigt vaccinerade eller 
ovaccinerade. 

• Uteblivna insatser på grundskolor innebär risk för missad avvikelse i tillväxt, 
rygg- och/eller andra medicinska kontroller med försenad eller utebliven 
bedömning och behandling. 

• Pandemin med covid-19 har orsakat avvikelser utifrån att eleverna haft 
undervisning på distans och inte varit tillgängliga för fysiska besök och 
hälsokontroller. Detta innebar att när läsåret 2020-2021 startade låg arbetet 
efter. 
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1.12 Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 
1.12.1 Måluppfyllelse 

Målet att fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden mellan flickor och 
pojkar ska minska kan inte med säkerhet bedömas än. Mer utvecklingsarbete 
återstår och målet kommer att ingå i och redovisas genom årlig uppföljning av 
elevernas hälsa. Se analys nedan. 

Målet att psykologernas journalföring och dokumentation ska följa 3 Kap. 
Patientdatalagen, 5 Kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen och 17 Kap. 4 § Offentlighets- 
och sekretesslagen är delvis uppnått och fortsätter under 2021. 

Säker förvaring av psykologernas testmaterial är ordnat och PLA fortsätter arbetet 
med att färdigställa rutiner för processer enligt Ledningssystemet. 

 
 

Nedan visas avidentifierad statistik på kommunnivå för elevers självupplevda hälsa. 
Resultaten är avidentifierad data från hälsosamtal för elever i årskurs 4, 8 och 1 på 
gymnasiet läsåren 2017–2018, 2018–2019 och 2019–2020. 

• En fråga ställs till eleven, inför eller i slutet av hälsosamtalet, som en ”Må bra 
stege” där eleven skattar sin hälsa på en skala 1–10. Statistiken är sammanställd 
på resultatet av svaren 7–10 och är kvalitetssäkrad genom att den följs upp och 
förklaras under hälsosamtalet av skolsköterskan. Vi ser att antal flickor och 
pojkar som skattar sin hälsa som god minskar ju äldre eleverna blir och flickor 
minskar mest. Detta resultat stämmer över ens med andra undersökningar som 
görs på hur barn och ungdomar mår. 

 

1.12.2 Siffrorna nedan visar först flickor och sedan pojkar från läsåren 2017– 
2018, 2018–2019 och 2019–2020. 

 
I punktform under procentsatserna för varje årskurs finns skriftliga kommentarer 
från skolsköterskor. 

”Ett svar på en enkätfråga visar en ögonblicksbild av hur barnen och ungdomarna 
uppfattar sitt mående. De kan ha svårt att se helheten vilket påvisar vikten av att 
hälsosamtalet är ett kvalitetssäkrat samtal. Skolsköterskan går på djupet/förklarar 
syftet med frågorna och tillsammans med eleven analyserar deras svar vilket i flera 
fall gör att de ändrar sina svar. Detta ger då en mer rättvisande statistik eftersom 
när det gäller barn och ungdomar handlar svaret ibland om exempelvis att det gått 
dåligt på ett prov, att flickvännen gjort slut, eller att man bråkat med mamma på 
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morgonen. Medan det i andra fall är mer komplexa situationer där både IF, BUP 
med flera finns med.” 

 

Årskurs 4 

91-89-85 % av flickorna och 91-90-88 % har skattat sin hälsa som god. Det går att 
utläsa en liten skillnad mellan flickor och pojkar läsåret 2019–2020 och en 
minskning av både flickor och pojkar som upplever en god hälsa i båda grupperna 
under de tre läsår som jämförts. 

• ”Inte nöjd med sitt skolarbete – svårigheter att leva upp till högt ställda krav av 
föräldrar, Pratigt i klassen och stress med skolarbetet, Föräldrar har för lite tid – 
eller skilsmässa, HV trötthet stress i samband md ADHD eller annan kronisk 
sjukdom, Utanförskap-saknar mer kompisar och vill ha en pappa, Trivs inte i 
skolan, ont i magen, gillar inte skolmaten, Ofta konflikter, Elaka 
dramakompisar” 

• ”Analysen för den psykiska ohälsan och svaren är just att den psykiska ohälsan 
är hög och de eleverna behöver mycket stöd av både elevhälsa, vårdnadshavare 
och i vissa fall även socialtjänst.” 

• ” Upplevde att eleverna var välmående och trivdes i skolan. Dagsformen 
speglade ibland hur högt och hur lågt de skattade sitt mående på stegen 1-10.” 

 
Årskurs 8 

75-73-70 % av flickorna och 88-81-84 % av pojkarna har skattat sin hälsa som god. 
Här kan vi se att det är fler pojkar än flickor som skattar sin hälsa som god 
minskningen av elever som upplever sig ha en god hälsa ser i snitt ungefär lika stor 
ut från läsåret 2017–2018 till 2019–2020. Dock har pojkar en liten ökning sista 
läsåret. 

• ”Är en känslig ålder där många börjar komma in i puberteten och livet kan 
många gånger kännas hopplöst, som ingår inom det normala gränserna, men 
det är svårt för dem att se det.” 

• ”Stress i samband med prov och inlämningar- I uppföljande samtal var det mkt 
bättre, betydligt mindre stress. Trasslig hemsituation, växelvis boende, föräldrar 
som separerar. 

Kommentarer för analyser med elevhälsan på grundskolorna 

• ”Analysen på gruppnivå görs gemensamt på EHT när jag träffat alla elever i 
klassen. Jag gör också en återkoppling på gruppnivå till lärarlaget. På EHT 
beslutas de insatser som ev skall göras i en klass. Vid behov kontaktas 
vårdnadshavare, och jag kan då lyfta enskilda elever på EHT.” 
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• ”I en av klasserna startades strax efter upp ett arbete i klassen på gruppnivå för 
att främja ett bättre klimat i klassen, det var mkt grupperingar i klassen, en hård 
stämning mellan olika grupper. Det har blivit bättre. 

Det är fler tjejer som skattar sig lägre än killar. Inga tjejer skattar sig 10, medan 
det är 6 stycken killar som skattar sig 10. 

Resultatet från enkäten 19/20 har mejlats ut till rektor och samtliga mentorer. Vi 
har diskuterat på EHT. Resultatet från läsåret 2018/2019 diskuterades på EHT. 
Resulterade inte i något speciellt utvecklingsarbete.” 

• ”Inget planerat i nuläget. En klass är redovisad i EHT då det framkom att många 
elever mådde dåligt på ett eller annat sätt. Läsåret 18/19 redovisades för varje 
mentor efter genomförda hälsosamtal i den klassen. Har inte resulterat i något 
specifikt arbete utifrån hälsosamtalen.” 

• ”Resultat läsåret 19/20 redovisat i EHT och återkoppling arbetslag. 
Hälsosamtalen är en pusselbit i vårt arbete i elevhälsan som delvis ligger till 
grund för utveckling och förbättring av övergångar från åk 3 till 4. En förändring 
från läsåret 19/20 är att vi har med några pedagoger från åk 3 till åk 4. Läsåret 
18/19 insatser gällande fysiska arbetsmiljö omklädningsrum och duschar där det 
förekom mögel och som många elever tog upp på hälsosamtalet. Många som 
klagade på smutsiga toaletter. Förändring gjordes av städning toaletter och 
klassinfo/samtal åk 4 vad man kan tänka på själv och ta ansvar för som elev vid 
toalettbesöket.” 

• ”Påbörjade min anställning höstterminen 2020. Kan inte uttala mig/beskriva 
ingående mer än det som finns i enkätsvaren. Talat med rektor om hur/vad EMI 
informerade till Elevhälsan. Finns inget att säga om helheten kring 
hälsosamtalen. Skolan har inte haft stadig skolsköterska, skolsköterskebyte 
under årens lopp. Inte funnits kontinuitet.” 

• ”Jag har tyvärr ingen analys att tillgå då jag började min anställning HT 2020, 
ingen överlämning på då det var en vikarie på plats på deltid och som inte hade 
kunskap om ungdomarnas mående på skolan.” 

 
 

År 1 gymnasiet 

68-58-70 % av flickorna och 81-61-80 % av pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet har 
skattat sin hälsa som god. Vi kan se att fler pojkar än flickor uppskattar sin hälsa 
som god och det är ungefär samma antal som läsåret 2017–2018. Läsåret 2018– 
2019 implementerades en e-enkät med hälsofrågorna som eleverna skulle svara på 
inför hälsosamtalet och det lägre resultatet kan bero på att det var en del 
svårigheter men enkäten i början. 

 ”Stress, ofta relaterad till skolsituation; upplevelse av ökad studietakt samt 

högt ställda krav jämfört med grundskoletiden.
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 Oro kring anhörig/familj med komplexa familjeförhållanden i nya familj 

konstellationer. Oro som rör sig om till exempel sjukdom, dödsfall, missbruk 

och skilsmässa inom familjen.

 ”Eget missbruk - Ungdomar som har upplevt mycket trauma av olika 

karaktär exempelvis sexuellt utnyttjad, porrkonsumtion har ökat (inklusive 

på nätet), annat våld, tidigare mobbad, missbruk i hemmet, upplevelse att 

tidigare skola inte gjort något när man upplevt kränkande behandling. Vissa 

ungdomar börjar att själv medicinera med droger av olika slag på grund av 

orsaker som vi tidigare har räknat upp här. En större kroppsfixering hos 

både pojkar och flickor.”

 Stora sömnsvårigheter som orsakar att kroppen är i en ständig stress.

 Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En del av dessa elever 

upplever svårigheter att ”passa in”, en del att de har svårt att bibehålla 

koncentration/fokus för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och en 

del uppger att de har svårigheter vad gäller känslo-/impulskontroll.

 Elever som är nyanlända mår dåligt av de långa asylprocesserna. En del av 

dessa uttrycker psykisk ohälsa i form av bland annat nedstämdhet. Upplever 

hög stress då de behöver läsa in grundskolan på väldigt kort tid för att 

komma in på ett nationellt program. De behöver också lära sig engelska, 

alltså 2 nya språk, engelska och svenska. Elever kan stå i ekonomisk skuld 

eller betalar pengar till sin familj som bor i hemlandet.

 Psykisk ohälsa. Elever som bland annat sedan en längre tid har haft symtom 

i form av nedstämdhet, depression och även självmordstankar.

 Elever som är familjehemsplacerade.

 Många tillbringar mycket tid på mobil, data. Omvärlden har blivit större, 

man är ständigt uppkopplad via nätet och olika chattar etc. Saknar socialt 

umgänge

 En del elever har angett låg siffra relaterat till aktuell händelse, till exempel 

nyss avslutad kärleksrelation

 ”Vi upplever större fokus vid pengar man blir aldrig nöjd med det man har 
det finns alltid något ytterligare att köpa eller nyare saker att skaffa.”

 

Kommentarer för analyser med elevhälsan på gymnasieskolorna 

• ”Resultaten/sammanställningen av den information som framkommer under 
elevenkäten i samband med hälsosamtalen delges elevhälsans övriga personal 
samt även arbetslagen kontinuerligt under läsåret, då gemensamma insatser 
ofta är nödvändiga för ett framgångsrikt elevhälsoarbete.” 
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Vi kan nu se vissa tendenser i svaren på frågan om hur eleverna upplever sin hälsa. 
Metoden med e-enkäten för hälsofrågorna och hur hälsosamtalet genomförs har 
använts i två läsår och skolsköterskorna har vant sig vid metoden. Vi ser dock att det 
fortfarande är ett utvecklingsområde och en del i kvalitetssäkringsarbetet med hur 
hälsosamtalen genomförs utifrån elevernas svar i enkäterna, analyseras av 
skolsköterskan och återförs till skolans elevhälsa för gemensam analys och åtgärder. 

Det går ännu inte helt att säga vad som beror på skolsköterskans utvecklade sätt att 
ställa frågorna, och vad som verkligen är en skillnad i elevernas välmående. Vi har 
endast tre läsår att jämföra och skolornas elevhälsa och förebyggande och 
främjande arbete behöver vara mer delaktiga i analysen för sin skola. 

 
 

Siffrorna och staplarna nedan visar flickor först och sedan pojkar från 2017–2018, 
2018–2019 och 2019–2020. 

 

Statistik kan också tas ut på skol- och programnivå för att kunna följas över tid. 
Riktade insatser och arbete för att nå kommunens uppsatta mål för barns, elevers 
hälsa och att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars hälsa kan därmed 
planeras utifrån lokala resultat per skola på GA. Hälsosamtalet är frivilligt och de 
flesta elever är intresserade och vill gärna träffa skolsköterskan för att prata om sin 
hälsa. 

Självuppskattad hälsa åk 4, 8, 1 gymnasiet 
2017-2018, 2018-2019 och 2019-2020 
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1.13 Övergripande mål och strategier för 2021 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

 

Uppsatta mål är kopplade till de övergripande mål som är uppsatta för barn och 
ungdomar som bor i Kungsbacka. Med anledning av pandemin med covid-19 har 
strategierna och målet med att ”Fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden 
mellan pojkar och flickor ska minska” skjutits upp och fortsätter under 2021 då det 
inte är uppnått och innefattar ett stort utvecklingsarbete. 

MÅL 

Fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden mellan flickor och pojkar ska 
minska. 

Strategier 
Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra rutiner för hälsosamtalet och att göra analys 
på resultatet. 

Fortsatt arbete med utveckling av att resultat/analys av hälsamtalen på 
avidentifierad aggregerad nivå ska användas för hälsofrämjande och förebyggande 
arbete på den lokala skolan och i kommunen. 

 
 

MÅL 
Utveckla samverkan och identifiera ansvarsområden mellan vc HSL, PLA och MLA 
(kommer att anställas i början av 2021) 

 

Strategier 
Vc HSL, PLA och MLA går en gemensam utbildning angående att leda den 
medicinska och psykologiska insatsen inom elevhälsan. 

 

MÅL 
Psykologernas journalföring och dokumentation ska följa 3 Kap. Patientdatalagen, 5 
Kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen och 17 Kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Strategier 
Rutiner för psykologernas processer enligt vårdgivarens ledningssystem ska 
färdigställas av PLA. 
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1 Inledning 

Kvalitetsberättelsen omfattar de verksamheter som berörs av Systematiskt kvalitetsarbete 

enligt SOSFS 2011:9, och är en årlig rapport och sammanställning utifrån det systematiska 

kvalitetsarbete som bedrivits under året. Berörda enheter inom förvaltningen som omfattas av 

SOSFS 2011:9 är enheten för Myndighet, enheten för Etablering, enheten för arbetsmarknad 

samt korttidstillsyn över 12 år inom de frivilliga skolformerna på Aranäsgymnasiet 

Kvalitetsarbetet har under 2020 präglats av uppbyggnad av struktur och systematik genom 

framtagande av ett nytt kvalitetsledningssystem för de verksamheter inom förvaltningen för 

Gymnasium & Arbetsmarknad som omfattas av Systematiskt kvalitetsarbete inom 

Socialtjänsten enligt SOSFS 2011:9. Parallellt har enheterna arbetat med att identifiera risker, 

egenkontroller och åtgärder. Samordnarnas roll i kvalitetsledningssystemet har förstärkts och 

förtydligats under året. 

I Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9, 2 kapitlet 1§, definieras kvalitet som att en 

verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra 

föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 

funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

Kvalitetsledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning och styrning av 

verksamheten i syfte att fortlöpande och systematiskt utveckla och säkra kvaliteten. I 

Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9 föreskrivs att socialtjänstens verksamhet ska ha ett 

kvalitetsledningssystem och i föreskrifterna ställs krav på hur socialtjänsten ska handla och 

vad som ska ingå för att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Kvalitetsledningssystemets mest centrala delar är systematiska riskanalyser och 

riskbedömningar, egenkontroller, avvikelsehantering och förbättrande åtgärder. 
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2 Riskanalyser 

Enligt SOSFS: 2011:9, 5 kap.1 § ska verksamheten fortlöpande bedöma om det finns risk för 

att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten är framåtblickande, det vill säga 

arbetar förebyggande. Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar. Analyser ska 

göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte 

kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut. 

Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa uppskattas samt att 

en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 

Riskanalyserna ska genomföras fortlöpande.  Riskanalyser kan även behöva genomföras 

innan förändringar av en verksamhet eller inför förändringar av personalens sammansättning 

och innan nya arbetssätt eller metoder börjar tillämpas. 

Riskbedömningar har genomförts i delar av verksamheten och men inte för samtliga 

processer. Här återfinns en förbättringspotential i att arbeta mer förebyggande i att bedöma 

risker och händelser som kan medföra brister. 

Utifrån det rådande pandemiläget 2020 gjordes riskbedömningar i flera steg gällande hela 

verksamheten för att se över eventuella risker för smittspridning. Utifrån dessa bedömningar 

planerades åtgärder som i nästa steg genomfördes. Därefter har även bedömningar genomförts 

angående enskilda delar i verksamheten och på enheterna utifrån covid-19. 

Under 2020 har enheten för Etablering genomfört ett antal riskanalyser. Det har handlat om 

nedstängning av HVB och sammanslagning med Stödboende Bukärr. Konsekvenser för både 

ungdomarnas flytt och omställning för personalen. Riskbedömningar utifrån covid19 samt 

användande av munskydd vid hämtning på Landvetter. 

Enheten för Myndighet har genomfört riskanalys i samband med att man minskade med en 

administratör på enheten. Analysen visade att konsekvenserna var små genom minskningen. 
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3 Egenkontroller och åtgärder 

Verksamhetsuppföljning och egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning 

som krävs för att verksamheten ska kunna säkra kvaliteten, SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §. 

Egenkontroll kan planeras utifrån tidigare erfarenhet av att det funnits kvalitetsbrister eller 

efter en riskbedömning som innebär att man närmare behöver kontrollera eller följa upp hur 

ofta något inträffar eller vad konsekvenserna kan bli. Egenkontroller kan dessutom planeras i 

förebyggande syfte för att mäta verksamhetens effekt för våra målgrupper/invånare samt för 

att vara till underlag för utveckling av kvaliteten. På grundval av de resultat som framkommer 

i bland annat egenkontrollerna ska åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens 

kvalitet. 

Myndighetsprocessen 

Enheten för Myndighet har ett flertal egenkontroller, dels kopplat till ekonomiskt bistånd, dels 

kopplat till handläggning av ensamkommande barn. Det görs dagliga stickprov inför 

utbetalningar av ekonomiskt bistånd, stickprov kring om någon har fått dubbel utbetalning av 

redan utbetalt ekonomiskt bistånd, stickprov vid höga utbetalningar och stickprov på 

ansökningar om ekonomiskt bistånd genom att kräva in underlag i slumpvis utvalda 

ansökningar. Stickproven för utbetalningar av ekonomiskt bistånd innebär att varje 

myndighetshandläggare månatligen slumpmässigt begär in underlag i fem ärenden. Vid 

kontrollerna har det vid några tillfällen framkommit att underlagen för ansökan för 

ekonomiskt bistånd inte överensstämmer med de som angivits i själva ansökan. I övrigt har 

egenkontrollerna inte visat på några felaktigheter. 

Vid fyra tillfällen per år gör enhetschef och samordnare uppföljningar av utbetalningar i 

Combine gällande de sju största utbetalningarna varje månad, fem utbetalningar med samma 

belopp och tre slumpmässigt utvalda utbetalningar. Dessa kontroller har inte visat några 

felaktigheter. 

Det sker månatligen en löpande egenkontroll av samtliga tillfälliga boenden, s k "tak över 

huvudet" för att säkerställa att dessa ärenden inte bara löper på utan att krav på att exempelvis 

på egen hand söka bostad ställs löpande. Egenkontrollen innebär att man kontrollerar hur 

kravet på att söka bostad på egen hand efterföljs. 

I oktober månad gjordes egenkontroll på så sätt att samtliga sökanden av ekonomiskt bistånd 

fick tillsammans med ansökan lämna in kontoöversikt och kontoutdrag för tre månader 

tillbaka. Detta gjordes i syfte att kontrollera att sökandens inkomster överensstämde med av 

som uppgivits i ansökan. Kontrollerna visade på att flera hade större inkomster än vad som 

uppgivits och insättningar på konton som inte redovisats, vilket i några fall lett till 

polisanmälan om bidragsfusk. 

Under året gjordes även kontroller i samtliga ärenden att den sökande hade sökt andra 

ersättningar från till exempel Försäkringskassa, Pensionsmyndighet, CSN osv. som den 

sökande eventuellt skulle vara berättigad till. Detta utifrån att ekonomiskt bistånd är den 

yttersta insatsen när alla andra ersättningar är uttömda och att behovet inte kan tillgodoses på 

annat sätt. 

Kontroller har också gjorts vid två tillfällen mot Infotorg i syfte att kontrollera att den sökande 

är folkbokförd i Kungsbacka kommun. 

Slutligen har enheten gjort stickprovskontroller i ärenden som har en sekretessmarkering i 

verksamhetssystemet i syfte att säkerställa att inga anställda på Myndighet har loggat in i 
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ärendet mer än de som måste. 

Arbetsmarknadsprocessen 

Inom enheten för Arbetsmarknad görs flera egenkontroller kopplade till de olika 

delprocesserna inom arbetsmarknadsprocessen: Insats, Planering och uppföljning, 

Jobbmäklare och Feriejobb. 

Inom delprocessen Insats görs egenkontroller mot planeringsveckan och praktikplaneringen. 

Uppföljning av praktikplaneringar har genomförts delvis genom ärendegenomgångar mellan 

praktiksamordnare och samordnare, och delvis genom stickprov av praktiköverenskommelser. 

Syftet är att säkerställa att processer följs och att relevant information förs in i system för 

uppföljning. Ärendegenomgångarna sker individuellt och under hela året och följs upp med 

hjälp av dokumentationssystemet VIVA och excellistor innehållande praktik och 

arbetsmarknadsanställningar. I det stora hela är bedömningen att arbetet fungerat på ett bra 

sätt och arbetsgruppen strävar efter att följa aktuella processen. Avvikelser som exempelvis 

att ledtider mellan praktikintervju och nästkommande planeringsmöte är för långa, bristfällig 

dokumentation samt saknad av registrerade praktiköverenskommelser i VIVA har lagts till 

som åtgärder och korrigerats. Stickprov av praktiköverenskommelser har också genomförts. 

Syftet är att säkerställa att rätt dokument används för avtalsperioder och försäkringar. 

Kontrollen syftar också till att följa upp om riktlinjer för överenskommelsens längd följs och 

därigenom fångar upp att personer inte faller mellan stolarna. Av 40 stickprov var 36 

tillfredsställande. Övriga har föranlett åtgärd. 

För delprocessen planering och uppföljning där aktiviteter såsom nyinskrivning, 

arbetsmarknadsplan, planeringsvecka och aktivt jobbsök finns, genomförs egenkontroller i 

form av stickprover, skuggning och olika granskningar. Stickprov har till exempel visat att det 

saknats bedömning om deltagare är aktiv eller ej aktiv i ett fåtal fall. Då detta ligger till grund 

för myndighetsbeslut så är det av högsta vikt att detta görs enligt rutin. 

Stickprov av checklista syftar till att kvalitetssäkra bedömningen vid första ansökan om 

försörjningsstöd. Checklistan skall vara ifylld och en rättssäker bedömning av aktiv eller ej 

aktiv skall vara gjord. Aktiv innebär att deltagaren är inskriven på Arbetsförmedlingen, har 

CV och personligt brev samt söker arbete sedan tre månader tillbaka eller kan uppvisa en 

aktuell sjukskrivning på heltid. Samtliga deltagare som inte kan påvisa ovannämnda kriterier 

skall bedömas som ej aktiva. 

Stickprov genomförs på 10 arbetsmarknadsplaner. Datum för uppföljning skall stå formulerat 

i arbetsmarknadsplanen enligt rutin. Detta för att undvika extra arbete men också för att 

ansvaret för att uppföljning blir genomförd ligger hos deltagaren. För att säkerställa detta skall 

stickprov genomföras kvartalsvis, mars, maj, september och december. 

Stickproverna har av olika anledningar, till följd av pandemin, inte följt denna frekvens utan 

har istället utförts i februari, september och december. Resultaten av stickproverna visar på en 

positiv progression där färre och färre arbetsmarknadsplaner saknade uppföljningsdatum. Vid 

senaste stickprovet i december 2020 var samtliga granskade planer korrekta. 

Skuggning av arbetsmarknadssekreterare där samordnare sitter med exempelvis vid 

Nyinskrivning och Öppet Mottag syftar till att säkerställa att process och rutin följs samt att 

ge direkt feedback och återkoppling. Skuggning sker med samtliga arbetsmarknadssekreterare 

enligt ett löpande schema där samordnare följer två arbetsmarknadssekreterare per vecka. 

Ärendegenomgång med handläggare/arbetsmarknadssekreterare sker genom individuella 

samtal och att ett relevant område gås igenom. De olika rområden som tas upp dessa samtal är 

exempelvis om det finns en aktuell arbetsmarknadsplan, dokumentationen i Viva, 
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uppdateringar i Excelfil och bruten planering. Ärendegenomgångar skall ske med start i 

januari och sedan kvartalsvis, med undantag för perioden mars-maj då det istället är fokus på 

Öppet Mottag. Ärendegenomgångarna återupptas sedan från och med november och sker 

varje vecka. 

Dessutom görs olika granskningar av bokningar i planeringsveckan och aktivt jobbsök så att 

dessa görs enligt rutin 

För delprocessen Jobbmäklare har uppföljning av antalet arbetsgivarkontakter genomförts i 

syfte att hitta en bra nivå för antalet nya kontakter Jobbmäklarna tar per vecka för att kunna 

hitta ett stadigt flöde av nya jobbmöjligheter. I februari redovisades att 83 nya kontakter togs 

från september 2019 till och med februari 2020. Detta motsvarar 14 nya kontakter i månaden 

och 3,5 nya kontakter i veckan. 

Från mars till november 2020 togs totalt 231 nya arbetsgivarkontakter, detta innebär 26 

kontakter i månaden och 6,5 nya kontakter i veckan. 

Under perioden september 2019 till februari 2020 har Jobbmäklarna gått ut med 36 annonser 

internt på enheten för Arbetsmarknad. Detta motsvarar ungefär 6 aktiva annonser i månaden. 

Under perioden mars till november har totalt 39 annonser gått ut via Jobbmäklarna, vilket 

motsvarar ungefär 4 annonser i månaden. En anledning till minskat antal annonser beror på 

omställningar på grund av covid-19 där Jobbmäklarna bland annat ställde om en stor del av 

sitt arbete till att både lära sig och därefter arbeta intensivt med förändringarna kring 

Feriejobben. 

Samtliga annonser har under året lett till totalt 33 anställningar för personer ur 

arbetsmarknadsprocessen. 

Etableringsprocessen 

Inom enheten för Etablering görs flera egenkontroller kopplade till de olika delprocesserna 

inom bosättning/mottagning, upprättande av boplan samt avslutningssamtal. 

För delprocessen mottagning genomförs egenkontroller i form av stickprov. Stickprov görs av 

checklistan som är framtagen för att kvalitetssäkra att nyanlända har anmälts till SFI, AF samt 

har ansökt om alla ekonomiska ersättningar. Checklistan ska vara ifylld och inskannad i 

verksamhetssystem för att på begäran kunna lämnas över till enheten för Myndighet för vidare 

kontroller kopplade till ekonomiskt bistånd. 

Stickprov görs även i verksamhetssystemet där man går igenom ett antal boplaner varje 

månad för att kvalitetssäkra att uppföljningarna av boplanen har gjorts. Det som kontrolleras 

är antal sökta bostäder varje månad. 

Metoder - Etablering 

Under 2020 har enheten för Etablering dels arbetat aktivt med att forma och förtydliga 

uppdraget, dels med utvärdering av redan befintliga delar i arbetet. Utvärderingen har handlat 

om vilka metoder i introduktionen för nyanlända som är mest effektiva. För att ta reda på det 

har vi använt oss av material där man har mött målgruppen och ställt en konkret fråga om hur 

de upplever sin första tid efter anvisningen till Kungsbacka kommun. 

Metoder som utvecklats under 2020 är; 

 Checklista 

Med checklistan ska enheten säkerställa att alla sociala försäkringar är ansökta samt att man 

har startat sin etableringsprocess hos Arbetsförmedlingen, anmält sig till SFI, barnen är 

inskrivna till förskolan/skolan och att kontakten med vården är tagen samt om man inte står 
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till arbetsmarknadens förfogande. Checklista dokumenteras i den enskildes ärendet och kan 

lämnas på begäran till ex myndighetshandläggare för kontroller av inkomster. 

 Hyresavtal 

I samband med att man skriver sitt hyresavtal för Tempolägenhet eller för kommunal 

genomgångsbostad så görs en genomgång hur man sköter sin bostad. Detta görs med tolk och 

man får med sig skriftlig information. Informationen kommer under 2021 att översättas till 

olika språk. Enheten har lagt till genomgång bostad på plats dvs i deras boende vid 

bosättningen. Den genomgången får samtliga anvisade. 

 Hembesök 

Under de första 6 veckorna görs hembesök en gång i veckan för att säkerställa att man har 

kommit igång med det praktiska. Efter de 6 veckorna görs hembesök vid behov. 

 Boplaner 

Arbete med boplaner har utvecklats utifrån de reflektioner samt analyser som 

etableringssekreterarna gjort under 2020. Det följs upp om man lämnar in sökta bostäder varje 

månad och om man uteblir så kallar etableringssekreteraren till ett samtal där man återigen 

förtydligar vikten av aktivt sökande samt möjlighet att få stöd i att söka i fall man upplever 

det som svårt att göra på eget hand. 

 Digital ansökan 

Medarbetarna har tagit fram en ny rutin hur de på bästa sättet ska stötta varje enskild individ i 

att lämna in ansökan om ekonomiskt bistånd digitalt. Så gott som 90 % av inskrivna på 

Etableringen ansöker digitalt. Under första och andra kvartal ska även förbättringen ske i att 

rätta handlingar inkommer i samband med ansökan för att minimera kompletteringar som kan 

innebära mer jobb för flera inblandade i processen. Utmaningen framöver blir att få 

individerna göra det helt själva och vara bärare av sin egen process utan stöd. Verksamheten 

ser också tydligt att undantag kommer behövas även en tid framöver som är i mer omfattande  
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behov i flera processer. 

4 Brukarundersökningar 

4.1 Ekonomiskt bistånd 

4.1.1 Resultat 

Fråga 2020 2019 2018 

Hur lätt eller svårt är det 
att få kontakt med 
handläggare (till exempel 
via telefon, sms eller e-
post)? 

 56%  38% 41% 

Hur lätt eller svårt är det 
att förstå informationen 
du får av handläggare? 

 56%  66% 53% 

Frågar handläggaren 
efter dina synpunkter på 
hur din situation skulle 
kunna förbättras 

 30%  38% 43% 

Hur mycket har du 
kunnat påverka vilken typ 
av hjälp du får av 
kommunen? 

 30%  21% 19% 

Hur nöjd eller missnöjd är 
du sammantaget med det 
stöd du får från 
kommunen? 

 55%  31% 53% 

Hur har din situation 
förändrats sedan du fick 
kontakt med 
handläggaren i 
kommunen? 

 50%  30% 37% 

Hur stor förståelse visar 
handläggaren för din 
situation? 

 46%  41% 38% 

I oktober 2020 genomfördes en brukarundersökning om hur de som är i behov av ekonomiskt 

bistånd upplever kvalitén i mötet med myndighetshandläggaren och det stöd som ges. Totalt 

svarade 27 personer på enkäten, män och kvinnor. Enkäten kunde endast besvaras digitalt på 

grund av restriktioner kring antalet besökare på Kompetenscentrum och avrådan från icke 

nödvändiga besök på Kompetenscentrum. 

Avsikten var att delta i den nationella brukarundersökningen som genomfördes av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). Vid en närmare analys av frågorna som ställdes i den 

nationella brukarundersökningen bedömdes de dock vara mer vara tillämpliga utifrån den 

tidigare organisationen. Bland annat används begrepp som socialtjänst och socialsekreterare 

som inte tillämpas i den nya organisationen. Istället genomfördes enkäten i egen regi med 

vissa revideringar av frågorna så att de bättre speglar den nya organisationen. 

Resultatet är generellt något bättre än för 2019. Dock medför den låga svarsfrekvensen 

svårigheter att analysera och bedöma resultatet. Trots större ändringar för att öka 

svarsfrekvensen bland annat i form av tillgängliga översättningar på flera språk, påminnelser i 

samband med beslut om ekonomiskt bistånd och att information och länk till undersökningen 
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låg med i e-ansökan ökade inte svarsfrekvensen. 

4.1.2 Analys 

Svarsfrekvensen för 2020 var likvärdigt med föregående år, 27 personer jämfört med 29. 

Utifrån den låga svarsfrekvensen är det svårt att analysera och bedöma resultatet. 

Resultatet är bättre för samtliga frågor bortsett från två; att handläggaren inte efterfrågar 

synpunkter på hur situationen skulle kunna förbättras samt att hur lätt eller svårt är det att 

förstå informationen man får av handläggare. Invånaren har en upplevelse att tillgängligheten 

har ökat , invånaren upplever en ökad förståelse för situationen och upplevelsen är att 

invånarens situation har förbättrats sedan man fick kontakt med handläggaren. 

Att resultatet visar på en positiv trend kan bero på att enheten för Myndighet har en fast 

personalgrupp med god kännedom om ärendena samt att Kungsbackas unika 

arbetsmarknadsprocess har blivit mer förankrad både bland personal och bland dem som 

uppbär ekonomiskt bistånd. 

4.1.3 Åtgärder 

Enheten för Myndighet fortsätter med den digitala undersökningen under våren och hösten 

2021 och informerar brett för att det ska nå så många invånare som möjligt. Enkäten kommer 

fortsätta vara tillgänglig på olika språk och läggs dessutom in som valbart i den digitala 

enkäten. 

4.2 Feriearbetsplatser 

4.2.1 Resultat 

Fråga 2020 

 Tycker du att det var positivt att feriearbeta i 
Kungsbacka kommun?  

 Medelvärde 4,33, Median 5  

 Tycker du att det var lätt att ansöka om feriejobb?   Medelvärde 4,16, Median 4  

 Tycker du att du fick nödvändig information om 
feriejobbet innan start?  

 Medelvärde 3,41, Median 4  

 Tycker du att du fick en bra introduktion på 
arbetsplatsen?  

 Medelvärde 4,18, Median 4  

 Tycker du att det var lätt att tidsrapportera?   Medelvärde 3,85, Median 4  

 Kan du tänka dig att arbeta i Kungsbacka kommun 
igen i framtiden?  

 Medelvärde 3,82, Median 4  

 Hur fick du reda på möjligheten att söka kommunalt 
feriejobb?  

 40% genom föräldrar, 36 % genom kompisar, 22 % 
genom kommunens hemsida  

2020 anställde kommunen 183 feriearbetare av totalt 200 sökande. Efter virusutbrottet Covid-

19 drogs en stor del av platserna tillbaka. Genom en gemensam kraftsamling i kommunen 

ersattes de förlorade platserna med nya, för att kunna erbjuda så många ungdomar som 

möjligt arbete under sommaren 2020. Detta ställde högre krav på administrationen bland 

annat genom kortare deadlines och ökat manuellt arbete. 

Av totalt 183 bokade arbetstagare svarade 88 på enkäten. Skalan för svaren sträcker sig 

mellan 1= inte alls till och med 5= i högsta grad. 

54 personer som svarat på enkäten är tjejer, 32 är killar och 2 vill ej ange kön. 
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27% av de som har svarat läser vid Samhällsvetenskapsprogrammet. 

21% av de som har svarat läser vid Naturvetenskapsprogrammet. 

12% av de som svarat läser vid Teknikprogrammet. 

Majoriteten av de som besvarat enkäten är positiva till att feriearbeta i Kungsbacka kommun. 

Arbetstagarna tycker enligt enkätsvaren att det är lätt att ansöka till ett feriejobb och att 

introduktionerna har varit bra på arbetsplatserna. 

En liten minskning i medelvärdet kan ses gällande hur enkelt man uppfattat att det är att 

tidsrapportera. 

Det går även se en mindre minskning i medelvärdet gällande nödvändig information om 

feriejobbet innan start. 

4.2.2 Analys 

Det positiva resultatet kring ansökan och introduktionen kan bero på att det finns ett 

systematiskt arbete gällande introduktion och ett gott bemötande till nyanställda, samt att 

verksamhetssystemet fungerat väl för användarna som använt sig av detsamma för att söka till 

tjänsterna. 

Minskningen gällande hur enkelt man uppfattat att det är att tidsrapportera kan ha att göra 

med att det inte gått att använda smartphones för att rapportera in tider. Det finns även 

exempel på arbetsplatser där feriejobbaren inte haft tillgång till en dator för att lägga in sina 

tider i HR-portalen. 

Det försämrade resultatet gällande nödvändig information om feriejobbet innan start kan bero 

på att en del platser behövde bytas ut för att säkerställa en anställning trots Coronapandemin. 

Detta har bland annat medfört att alla nya platser inte haft en tydlig beskrivning av 

arbetsuppgifter och att man slumpats mot ett urval som inte överensstämmer med de 

inledande önskemålen arbetstagaren haft gällande arbetsplats. 

  

4.2.3 Åtgärder 

Målsättningen är att återgå till ordinarie rutiner för att arbeta så systematiskt som möjligt med 

hela processen och anpassa efter rådande läge gällande Covid-19. Verksamheten kommer 

under arbetets gång att anpassas utefter förändringsförslag som plockats fram under processen 

2020. 

För att åtgärda informationsförlusterna på grund av Covid-19 kommer verksamheten att under 

2021 se över möjligheterna att återgå till att hålla informationsmöten med möjlighet till att 

ställa frågor både för arbetstagare och även chefer. Detta för att i den mån det går säkerställa 

att alla involverade får rätt information. Då läget är oklart gällande pandemin kommer 

verksamheten att jobba fram ett koncept där informationsträffarna också kan ersättas med 

digitala sammankomster. 

Verksamheten kommer att se över hur man kan använda sig av ferieplatsen för att 

kommunicera ut gällande viktig information kring respektive arbetsplats. Med hjälp av 

systemet kommer det också kunna återgå till det automatiserade urvalet där den sökande 

också har möjlighet att välja en egen prioritering kring val av arbetsplats. 
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5 Avvikelsehantering 

5.1 Avvikelser 

Föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver att det i 

verksamheten ska finnas processer och rutiner för att identifiera, dokumentera, rapportera, 

analysera, åtgärda brister samt följa upp vidtagna åtgärder, SOSFS: 2011:9,5 kap. 4-5 §§, 6 §. 

Utredning av negativa händelser/avvikelser 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har en riktlinje gällande hantering av 

negativa händelser/avvikelser. 

Händelserna kategoriseras som 1, 2, 3 eller 4 enligt fastställd bedömningsmall. 

 Då händelsen bedöms vara kategori 1, mindre avvikelse utan märkbar påverkan för 

den enskilde eller 2, måttlig avvikelse med lindriga, övergående konsekvenser för den 

enskilde hanteras avvikelsen på enheten. 

 Då händelsen bedöms vara kategori 3, betydande konsekvens eller 4, katastrofala 

konsekvenser påbörjar enhetschef utredning samt kontaktar Sas angående 

ställningstagande för lex Sarah-hantering. 

Utredningens storlek beror på händelsens karaktär och allvarlighetsgrad. Varje utredning ska 

klarlägga: 

 Vad som har hänt? 

 Varför det har hänt? 

 Vad som kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen? 

Socialt ansvarig samordnare (eller motsvarande funktion) har enligt delegeringsförteckningen 

ansvar för utredning och beslut vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande 

som rapporteras av medarbetare inom förvaltningen. Det är även socialt ansvarig samordnare 

som gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då det rör sig om händelser som 

bedöms vara allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden. Andra 

brister som rapporteras ska utredas och hanteras av ansvarig chef på den enhet där händelsen 

inträffat. Även enskilda personer och deras anhöriga har möjlighet att lämna klagomål och 

synpunkter på förvaltningens verksamheter, vilket kan bidra till ökad trygghet och säkerhet 

för enskilda. Personalen får årligen information om att anmäla avvikelser och Lex Sarah 

enligt 14 kapitlet i socialtjänstlagen. 

Under 2020 hanterades totalt 19 avvikelser inom förvaltningen i avvikelsehanteringssystemet 

Digital Fox. Nedan framgår fördelningen av de inrapporterade avvikelserna. 

Enhet Antal 

Försörjningsstöd 8 

Ensamkommande 6 

LSS-fritids 3 

HVB 2 

Totalt 19 

Nedan följer vilken typ av händelse som ansvarig enhetschef har valt att klassificera 

händelsen som (flera val är möjliga varför antal typer av händelser överstiger antalet 

rapporter). Här framgår att de vanligaste är brist i information, kommunikation, samverkan 

samt brist i handläggning. Avvikelserna har rapporterats jämnt över året, bortsett från januari 

och maj då inga avvikelser har rapporterats in. 
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Typ av händelse Antal 

Brist i information, kommunikation, samverkan 6 

Brist i handläggning 6 

Övrigt 1 

Brist i digitala system/teknisk miljö 1 

Brist i/utebliven dokumentation 3 

Bruten sekretess 3 

Läkemedelshändelse 2 

Brist i/utebliven insats/stöd av SoL, LSS, LVM, LVU, FB 1 

  

Ett (1) ärende har inkommit via KOMmentaren i Ciceron och avser ”hantera förslag till 

förbättring”. 

Under 2019 hanterades totalt 18 avvikelser, jämfört med 2020 då 19 avvikelser hanterades. 

Under 2018 rapporterades endast två (2) avvikelser in. Orsaken till det låga antalet 

inrapporterade händelser under 2018 bedömdes vara att det saknades ett bra system för att 

hantera avvikelser. Till följd av detta arbetade förvaltningen med att öka antal rapporteringar 

under 2019. Bland annat infördes ett nytt avvikelsehanteringssystem, Digital Fox. Under 2019 

rapporterades också betydligt fler avvikelser in än 2018 (18 avvikelser rapporterades in 2019 

jämfört med 2 avvikelser 2018). Detta är positivt då avvikelserapportering är en grundsten för 

att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och ständigt förbättra kvaliteten i 

verksamheten. Under 2020 har förvaltningen fortsatt ligga kvar på samma nivå som 2019. Det 

får anses vara positivt att förvaltningen inte tappat fart i detta arbete under 2020 som hade 

många andra utmaningar i form av pandemin. Däremot bedöms det vara väldigt viktigt att 

fortsatt utveckla hanteringen av avvikelse- och händelserapportering och arbeta vidare med att 

sprida information om den rapporteringsskyldighet som föreligger. 

Under 2021 kommer förvaltningen därför att arbeta vidare med avvikelsehanteringen för att 

höja kvaliteten i hanteringen genom att noga följa utvecklingen under året och göra 

egenkontroller där det bedöms finnas risker i processen. Förvaltningen behöver även arbeta 

vidare med att sprida information om rapporteringsskyldigheten. 

5.2 Klagomål och synpunkter 

Totalt har två (2) klagomål inkommit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 

2020. Detta kan jämföras med fyra (4) som kom in under 2019. 

Utöver de ärenden som har kommit via IVO har fyra (4) ärenden som rör klagomål 

registrerats i Ciceron. Dessa klagomål avser enskilda som vänt sig direkt till förvaltningen och 

kan gälla frågor, klagomål, synpunkter av olika slag eller förslag på förbättring. Även detta 

kan ställas i relation till att det under 2019 kom in sju (7) klagomål till förvaltningen från 

enskilda. 

De klagomål som har kommit in har besvarats till den som framfört sitt klagomål samt till 

IVO när de har begärt ett yttrande i ärendet. 

Det är svårt att dra några slutsatser eller göra analyser utifrån dessa siffror. Klagomål från 

både IVO och från enskilda som registrerats i Ciceron är ungefär hälften så många under 2020 

jämfört med 2019. Det innebär att klagomålen totalt har sjunkit ungefär med hälften. Vad 

detta beror på är svårt att veta. Däremot bör påpekas att förvaltningen inte har haft ett 
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standardiserat arbetssätt för att hantera klagomål som kommer in via medarbetare. Av den 

anledningen kan det finnas en underrapportering och att de mottagna klagomålen egentligen 

är fler. 

Under första halvan av januari 2021 har förvaltningen därför tagit fram en rutin för hur 

klagomål som kommer in till medarbetare ska hanteras. Det innebär dels en standardiserad 

och likvärdig hantering av inkomna klagomål som kommer in till handläggare och övriga 

medarbetare, dels en åtgärd som innebär att alla klagomål ska registreras i Ciceron för att 

lättare kunna skapa ett underlag för framtida analyser. 

  

5.3 Lex Sarah 

All personal inom enheten för myndighet och enheten för arbetsmarknad samt boendepersonal 

inom våra kommunala boenden på Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har en 

rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah, vilket man årligen ska informeras om. Samtliga 

berörda medarbetare har fått den årliga informationen kring rapporteringsskyldigheten. 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) eller motsvarande funktion har ansvar för utredning och 

beslut vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah. 

Utredningen ska avslutas med en bedömning huruvida det inträffade är ett missförhållande 

eller risk för missförhållande samt ta ställning till om händelsen utgör ett allvarligt 

missförhållande/risk för allvarligt missförhållande och vid sådant fall göra en anmälan enligt 

lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg. Socialt ansvarig samordnare eller 

motsvarande funktion är den som har delegation att göra en sådan anmälan. 

I verksamheten har det under året inkommit tre anmälningar enligt Lex Sarah. Två av de tre 

anmälda händelserna bedömdes utgöra ett missförhållande eller risk för missförhållande som 

rapporterades vidare till Inspektionen för vård och omsorg. En av de tre händelserna 

bedömdes inte utgöra ett missförhållande eller risk för missförhållande som rapporteras vidare 

till Inspektionen för vård och omsorg. En av de händelser som rapporterades in till 

Inspektionen för vård och omsorg avsåg hur information flödades i verksamhetssystemet 

Combine under fältet anteckningar. Den andra händelsen som rapporterades in till 

Inspektionen för vård och omsorg avsåg stöd till enskild för att uppnå egenförsörjning samt 

samverkan mellan Individ- och Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Inspektionen för vård och omsorg har efter anmälningarna avslutat båda ärendena. 

5.4 Tillsyn av verksamheten 

Granskning av hur socialtjänsten tillgodoser behoven hos enskilda personer - IVO 

Under hösten 2020 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsynsinsats med 

anledning av utbrottet av covid-19 i Sverige. Tillsynen riktade sig mot samtliga kommuner i 

landet. Syftet med tillsynen var att granska hur kommunen, under utbrottet av covid-19, 

tillgodoser behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. 

Granskning av ekonomiskt bistånd - IVO 

Inspektionen för vård och omsorg har en pågående granskning av handläggning av 

ekonomiskt bistånd i Kungsbacka. Tillsynen omfattar granskning av om handläggningen 

uppfyller lagstiftningens krav när nämnden utför socialtjänst inom området ekonomiskt 

bistånd. I beslut daterat 2020-01-23 konstaterade IVO brister i handläggningen, till exempel 

att nämnden har begränsat hur en ansökan om ekonomiskt bistånd kan lämnas och vad den 

kan omfatta. Nämnden har redovisat sin inställning till de brister som IVO har konstaterat. 
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Den granskning som IVO gjorde under 2019 av enheten för Myndighet, ekonomiskt bistånd 

fortsatte under hösten 2020. Granskning avsåg dokumentation i nya utvalda ärenden. Denna 

granskning fortgår under hösten 2020 och våren 2021. 

I februari 2021 kommunicerade IVO deras resultat av dokumentationen i de utvalda ärendena. 

Nämnden ska inkomma med sin inställning till IVO:s granskning under mars 2021. 

Granskning Bukärrs stödboende - IVO 

Under 2020 avslutade IVO granskning av barn och unga vid Bukärrs stödboende. I sitt beslut 

konstaterar IVO att kvaliteten i de dokument som motsvarar genomförandeplaner bör 

förbättras. I övrigt fann inte IVO några brister gällande verksamhetens bemanning och 

ungdomar vid stödboendet uppgav att de känner sig trygga i sitt boende. För de brister och 

utvecklingsområden som konstaterades har IVO bedömt att nämndens åtgärder varit 

tillräckliga eller redan åtgärdade och avslutade därmed tillsynen. 

Granskning av placerade barn och unga - IVO 

Under hösten 2020 avslutade Inspektionen för vård och omsorg även tillsyn avseende 

handläggning av ärenden rörande placerade barn och unga. IVO konstaterade i sitt beslut att 

nämndens vårdplaner och genomförandeplaner brister i form av vilka insatser som behövs 

med anledning av den enskildes behov samt hur uppföljning ska ske. IVO avslutade tillsynen 

efter att nämnden redovisat de åtgärder som planeras avseende de brister och 

utvecklingsområden som konstaterades i granskningen. 
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6 Samverkan och delaktighet 

6.1 Medarbetares delaktighet i kvalitetsarbetet 

Kvalitetsledningssystem 

I implementeringen av kvalitetsledningssystemet har samordnarna för respektive enhet och 

process en viktig roll att tillsammans med enhetschefer ansvarat för framtagande och 

förankring av riskanalyser, egenkontroller mm. Medarbetarna har i vissa delar medverkat i 

framtagande av metoder för granskningar och kontroller. Kommande år har vi för avsikt att 

göra medarbetarna än mer delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utbildning avvikelsehantering 

Under hösten 2020 genomfördes utbildning med medarbetarna på samtliga enheter i 

avvikelsehantering. 

6.2 Extern samverkan 

Den lokala överenskommelsen (DUA) mellan Arbetsförmedlingen och Kungsbacka kommun, 

Gymnasium & Arbetsmarknad, färdigställdes och undertecknades i december efter ett 

intensivt arbete under hösten. 

Den skriftliga överenskommelsen mellan förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad 

och Individ & Familjeomsorg har reviderats under 2020. Överenskommelsen syftar till att 

utveckla och stärka samverkan mellan förvaltningarna så att inga invånare inom kommunens 

socialtjänst faller mellan stolarna. Parallellt med överenskommelsen har en arbetsgrupp 

startats med enhetschefer från varje förvaltning i syfte att löpande lyfta dilemman och frågor 

som uppkommer. 

Under året har vi utvecklat samverkan (samarbete) med bla förvaltningen för Service där vi 

idag arbetar mycket närmare varandra och har en pågående dialog kring de kommunala 

genomgångsbostäderna. Vi använder oss av samma material i bostadsprognoserna samt har 

gemensamt arbetssätt för statistik. Utöver det har vi utökat samverkan med Tempohus där 

medarbetare från etableringen finns med på samtliga in- och utflyttningar hos Tempohus. 

Detta tror vi leder till förbättrad kunskap om hur en bostad behöver skötas och genom 

samverkan kan vi förebygga onormalt slitage aktivt tillsammans. 

Enheten för Myndighet har löpande nätverksmöten i Halland med andra kommuners enheter 

som arbetar med ekonomiskt bistånd i syfte att utbyta arbetsrutiner och gemensamt tolka 

rådande praxis. Detsamma gäller enheten för Arbetsmarknad där utbyte sker gällande 

arbetsmarknadsfrågor tillsammans med övriga Hallandskommuner. 

Verksamheten är representerad i GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) nätverk för 

arbetsmarknadschefer. Syftet med nätverket är på erfarenhetsutbyte samt kompetenshöjning 

runt arbetsmarknadsfrågor. Ett särskilt fokus under 2020 har varit kommunernas roll i den 

statliga arbetsmarknadspolitiken samt samarbetet med arbetsförmedlingen. 

Kungsbacka kommun ingår även i Riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor tillsammans med 

ytterligare tretton kommuner samt SKR. Nätverket träffas två gånger per år. för 

erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Under 2020 skedde träffarna digitalt till 

följd av pandemiläget. 

Sedan hösten 2020 ingår Kungsbacka som kommunrepresentant för kranskommunerna i GR:s 
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delregionala samverkansgrupp tillsammans med representanter för Arbetsförmedlingen samt 

GR. Samverkansgruppen arbetar med frågor som rör arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning. 

Enheten för Etablering är representerade i nätverket för mottagande och integration som 

består av Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, 

Migrationsverket och VGR. Syftet för närverket är att stärka samarbete mellan samtliga 

parter. I gruppen sker bla erfarenhetsutbyte och utvecklingsinsatser i samverkan. Nätverket 

möts 5 gånger per år. 

Genom verksamhetens utlånade resurser till Samordningsförbundet i Halland och 

representation i förbundets beredningsgrupp samt Individsamverkansteamets styrgrupp i 

Kungsbacka sker samverkan på olika nivåer med förbundets övriga tre parter: Region 

Halland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

  

  

6.3 Deltagare och invånares inflytande 

För att kunna ha bästa möjliga kvalitet på arbetet och bästa möjliga leverans gentemot 

medborgarna krävs att medborgarnas åsikter beaktas. Förvaltningen behöver fortsatt utveckla 

olika former av utvärderingar och uppföljningar för att få ökande kunskaper om deltagare och 

invånares upplevelser. 

Målgruppsundersökningar 

Undersökningar har genomförts dels bland målgruppen för ekonomiskt bistånd, dels deltagare 

i feriearbete. För undersökningen avseende ekonomiskt bistånd gjordes flera åtgärder för att 

öka antalet svarande. Men trots marknadsföring i flera kanaler, översättningar på flera språk,  

påminnelser i samband med beslut om ekonomiskt bistånd och att information och länk till 

undersökningen låg med i e-ansökan ökade inte svarsfrekvensen. Under 2021 kommer 

undersökningen göras 2 gånger, vår och höst. 

Uppföljning av integrationsarbetet 

Under 2020 gjordes ett kommunövergripande arbete där integrationsarbete utvärderades. I den 

processen var enheten för Etablering delaktiga i utformningen av utvärderingsmaterialet som 

sedan skulle användas i dialogen med nyanlända. Etableringspersonalen valde ut vilka som 

skulle ingå i utvärderingen och förberedde individerna som valdes ut. De som valdes ut var 

personer som en gång i tiden har varit inskrivna på Etableringen men idag inte längre är 

nyanlända. Kommunledningskontoret genomförde intervjuer och sammanställde dessa. 

Samma material använde enheten för Etablering i justeringen av vissa metoder som ex 

inskrivning på enheten för Arbetsmarknad. 
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7 Nyckeltal 

  

 

Under stora delar av 2020 har det varit ett högt inflöde i arbetsmarkandsprocessen. En faktor 

som påverkat inflödet är att inskrivningar av gamla ärenden i Combine har slutförts. Under 

senare delen av året ser vi en minskning av ärenden på grund av minskat inflöde. 

 
Antalet försörjningsstödsärenden har varit stabilt under året. Inga effekter av pandemin. 



Gymnasium & Arbetsmarknad, SOSFS 2011:9, Kvalitetsberättelse 2020 19(24) 

 

  

Ett flertal ärenden som har återaktualiserats i försörjningsstödet igen inom ett år har berott på 

att omflyttning till nya genomgångsboenden i Anneberg och Kolla, vilka har högre 

hyreskostnader än tidigare bostad. Flera har återaktualiserats då de inte uppnått 

självförsörjning vid etableringstidens slut. Ett mycket fåtal ärenden har återaktualiserats på 

grund av effekter av Covid 19. 

 

 

Det ekonomiska biståndet totalt för 2020 blev 121 tkr högre än år 2019. Ser man till perioden 

april till och med december så är det ekonomiska biståndet lägre 2020 än 2019. Ekonomiskt 

bistånd (exkl. nyanlända) minskade med 185 tkr och ekonomiskt bistånd för nyanlända 

minskade med 1 000 tkr vid jämförelse mellan perioden april och december. Pandemin har 
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således hittills inte gett några ekonomiska konsekvenser avseende försörjningsstödet. 

När det gäller utbetalt ekonomiskt bistånd för nyanlända redovisar det ett underskott om 

3 614 tkr. Detta beror på att vi har fler nyanlända som behöver kompletterande ekonomiskt 

bistånd. Underskottet beror även på att flera familjer fått högre hyreskostnad vid flytt till 

Anneberg och därmed behöver kompletterande ekonomiskt bistånd. Det var också flera 

hushåll av anvisade nyanlända under hösten som inte fakturerats för hyreskostnader under de 

första månaderna och där de istället fakturerades retroaktivt under december. Detta föranledde 

att ekonomiskt bistånd till retroaktiva hyror fick beviljas, vilket föranledde höga 

hyreskostnader i december. 

Under september månad begärdes kontoutdrag in från samtliga sökande. De sökande som inte 

inkom med kontoutdrag fick avslag på sin ansökan på grund av att begärd komplettering inte 

inkommit. Många sökande inkom därefter med kontoutdrag, vilket innebar att utbetalningen 

av ekonomiskt bistånd gjordes i oktober istället för september efter att kompletteringarna 

inkommit och omprövning gjorts. 

 
 

Enheten för Arbetsmarknad har en hög tillgänglighet under året. Tillgängligheten påverkas 

något under juni månad på grund av ett högre inflöde av ärenden som kan bero på 

konsekvenser av Covid-19. 
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Handläggningstiden har varit fortsatt låg under hela året. Orsaken är dels det goda samarbetet 

mellan enheterna för att optimera försörjningsstödsprocessen, dels den stabila 

personalstyrkan. Handläggningstiden är något längre utifrån semesterperiod. 

 

 
 

Avslutade ärenden till arbete har under året trots pandemin varit störst inför 

sommarmånaderna men också inför årsskiftet. Under senare delen av året har avslut till 

behandlarinsats påverkat antalet avslut markant. 
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8 Övriga händelser med betydelse för kvalitetsarbetet 

Pandemin  

Coronapandemin har haft en stor påverkan på Kompetenscentrums verksamhet sedan i mars 

2020. Det har på grund av samma faktor varit och är ovisst hur planeringen framåt exakt ska 

se ut. Kompetenscentrum har ställt om och anpassat verksamheten och samtidigt dragit 

viktiga lärdomar under året. Genom hög flexibilitet och snabb omställning till bland annat 

digitala möten har arbetet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå. 

Trots pandemin och dess följder med bland annat högre arbetslöshet har det ekonomiska 

biståndet inte ökat under året, vilket bland annat är ett resultat av en välfungerande 

arbetsmarknadsprocess. 

Kvalitetsledningssystem 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antog i februari 2020 nytt 

Kvalitetsledningssystem enligt föreskrifterna i Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 

2011:9. Verksamheter som omfattas av kvalitetsledningssystemet är Enheten för Myndighet, 

Arbetsmarknadsenhet och Etableringsenhet inklusive Boendedrift samt LSS 

Fritidshemsverksamhet. 

Kvalitetsledningssystem omfattar uppbyggnad av systemet, årshjul, avgränsningar och 

beskrivningar för genomförandet samt avvikelsehantering. Parallellt med upprättandet har 

enheterna arbetat med att ta fram riskanalyser, egenkontroller, aktiviteter. Stratsys används 

som IT-stöd för kvalitetsledningssystemet. Under året implementerades 

kvalitetsledningssystemet och verksamheterna har nu arbetat en hel årscykel med det nya 

kvalitetsledningssystemet. 

Digitala ansökningar Ekonomiskt bistånd 

Under året har Kompetenscentrum fortsatt att aktivt arbeta med att höja andelen digitala 

ansökningar gällande ekonomiskt bistånd. Ett flertal informationstillfällen har hållits hur man 

går till väga och personal på öppna ytan finns till hands för att bistå när invånaren söker denna 

hjälp. En följd av Covid 19 påverkan har varit ett ökat antal digitala ansökningar, vilket är 

positivt. Ungefär 70 procent av de totala ansökningarna om ekonomiskt bistånd sker nu den 

digitala vägen. 

Upphandling av nytt verksamhetssystem  

Under 2020 gjordes förberedelser och planering inför kommande upphandling av nytt 

verksamhetssystem. Det nya verksamhetssystemet ska ersätta de två befintliga systemen inom 

verksamhetsområdet och ge förutsättningar för att koppla på en digitalmedarbetare. 

Projektledning för upphandlingen tillsätts under första kvartalet 2021. 
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9 Sammanfattande bedömning 

Coronapandemin har haft en stor påverkan på verksamheten och processerna sedan i mars 

2020. Det har på grund av samma faktor varit och är ovisst hur planeringen framåt exakt ska 

se ut. Det har också resulterat i att en del planerade egenkontroller och granskningar behövts 

ändras eller genomföras med annan frekvens än enligt plan.  Verksamheten har ställt om och 

anpassat verksamheten och samtidigt dragit viktiga lärdomar under året. Genom hög 

flexibilitet och snabb omställning till bland annat digitala möten har arbetet med att utveckla 

arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå. 

Trots pandemin och dess följder med bland annat högre arbetslöshet har det ekonomiska 

biståndet inte ökat under året, vilket bland annat är ett resultat av en välfungerande 

arbetsmarknadsprocess. 

Kvalitetsarbetet har under 2020 präglats av uppbyggnad av struktur och systematik genom 

implementering av nytt kvalitetsledningssystem för de verksamheter inom förvaltningen för 

Gymnasium & Arbetsmarknad som omfattas av Systematiskt kvalitetsarbete inom 

Socialtjänsten enligt SOSFS 2011:9. Parallellt har enheterna arbetat med att identifiera risker, 

egenkontroller och åtgärder. Samordnarna har en viktig roll i kvalitetsledningssystemets 

uppbyggnad och utveckling. Tillsammans med enhetschefer har de ansvarat för framtagande 

och förankring av riskanalyser, egenkontroller mm. Former och forum för att säkerställa 

medarbetarnas delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas successivt i och med 

att kvalitetsledningssystemet implementeras. Nästa steg i utvecklingen av 

kvalitetsledningssystemet blir nu att ytterligare identifiera och förtydliga de processer till 

vilka riskanalyser och egenkontroller kopplas. 

Den som bedriver verksamhet som omfattas av skyldigheten att rapportera missförhållanden 

eller påtagliga risker för missförhållanden ska informera de anställda om 

rapporteringsskyldigheten. Under våren 2021 kommer motsvarande funktion som socialt 

ansvarig samordnare tillsammans med enhetschefer att informera berörda personalgrupper om 

rapporteringsskyldigheten inklusive avvikelsehantering i avvikelsesystemet Digital Fox. Då 

kommer också den nya rutinen för rapportering av klagomål att gås igenom med personalen. 

Socialt ansvarig samordnare har dessutom ett projekt igång med förvaltningarna för Individ & 

Familjeomsorg och Vård & Omsorg att ta fram en film som behandlar ämnet 

händelserapportering inom Socialtjänsten som personalen på berörda förvaltningar kommer 

ha tillgång till. Filmen kan även med fördel visas för nyanställd personal som en del av 

introduktionen. 

I nämndens underlag till kommunbudget 2022 har följande utmaningar och möjligheter 

identifierats: 

Den kanske största utmaningen är att antalet nyanlända med mycket låg eller ingen 

utbildningsbakgrund ökar och att stödja och utmana dem att bli självförsörjande. För att möta 

nya invånare med stort vårdbehov måste samarbetet med andra samhällsaktörer, tex 

Regionen, lyckas bättre. I många fall handlar det om att ens förstå och klara att leva i vårt 

samhälle. Detta kan innebära att svåra prioriteringar måste göras, till exempel att i första hand 

satsa på kommande generation. Kungsbacka kommuns förmåga att arbeta utifrån vårt unika 

arbetsmarknadsperspektiv i kombination med stort ansvarstagande från den enskilde blir 

avgörande för hur vi lyckas möta denna utmaning. 

Den stora bristen på bostäder är en utmaning som medför olika konsekvenser för 

förvaltningen och ökar risken för dyra lösningar. Att nyanlända har tillgång till värdiga 
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boenden är en förutsättning för att vi ska lyckas med integrationsarbetet. Det ställer höga krav 

på Gymnasium & Arbetsmarknad att se till att de resurser som bostadssituationen kräver inte 

påverkar takten i arbetet med självförsörjning negativt. Ungefär 70 procent av de som avslutat 

sina två-årskontrakt lyckas i nuläget inte hitta permanenta bostäder trots höga krav och 

välutvecklat stöd genom sk boplaner för varje hushåll. De nyanlända behöver komma ut i 

studier och i arbete inom etableringsfasen. Här behöver vi hitta nya vägar och metoder och 

kommunen som arbetsgivare behöver bli bättre på att komplettera det privata näringslivet till 

exempel med praktikplatser och språkpraktik. Ett aktivt jämställdhetsarbete krävs dessutom 

för att lyckas med integrationen. 

En stor ovisshet råder angående konjunkturläget framåt till följd av pandemin. Även om en 

återhämtning förväntas under andra halvåret 2021 befinner sig Sverige i en lågkonjunktur, 

vilket påverkar antalet individer i sysselsättning. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser 

väntas antalet sysselsatta att minska fram till andra halvåret 2021 för att sedan sakta börja 

vända uppåt under 2022 för att slutligen vara över under 2023. 

Då osäkerheten är stor vad gäller konjunkturen och arbetslösheten framåt finns risk för ökade 

nivåer avseende ekonomiskt bistånd. 

Under perioden har fler invånare börjat studera. Genom de arbetsmarknadspolitiska 

stödåtgärder regeringen vidtagit kan än fler individer framåt förväntas gå in i studier genom 

bland annat den kommunala vuxenutbildningen. 

För att lyckas vad gäller fler kommuninvånare i egenförsörjning behöver vi - förutom att 

arbeta med kommungemensamma prioriterade initiativ och vår arbetsmarknadsprocess 

- också samverka externt såväl inom Göteborgsregionen som med näringslivet och berörda 

myndigheter. 

9.1 Genomförandeplan 

Område Aktivitet Ansvarig 

Kvalitetsledningssystem 

Implementering av 
kvalitetsledningssystem - involvera 
samt förankra hos medarbetarna 
än mer i framtagande och 
uppföljning av riskanalyser, 
egenkontroller och åtgärder.  
 
Ytterligare utveckla och förtydliga 
processerna vilka riskanalyser och 
egenkontroller är kopplade 
 
Utveckla struktur för fördjupad 
uppföljning och analys av 
verksamhetens resultat kvartalsvis 

Enhetschefer 
 
 
 
 

Utvecklingsledare kvalitet och 
motsvarighet till socialt ansvarig 
samordnare 
 

 

Utvecklingsledare kvalitet 

Avvikelsehantering 
Utbildning i rutin för 
avvikelsehantering med berörda 
verksamheter. 

Motsvarighet till socialt ansvarig 
samordnare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Inackorderingstillägg 2021/2022 

 

Förslag till beslut  

Inackorderingstillägg för läsåret 2021/2022 fastställs till 1 590 kronor/månad i nio månader. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens skyldighet att lämna stöd till elever i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller 

påbyggnadsutbildning, som behöver inackordering till följd av skollagen, regleras i skollagen 

(2010:800) 15 kap. 32 §. Lägsta beloppet, om stöd ges kontant, är 1/30 av basbeloppet enligt 2 kap. 6 

och 7 §§ socialförsäkringsbalken och regleras årligen. 

Prisbasbeloppet för år 2021 är fastställt till 47 600 kronor. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-18 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsstöd & Utveckling GA - ekonomi 

 

 

Johan Ronner  

Controller Verksamhetsstöd & Utveckling GA    
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Gymnasium & Arbetsmarknads dokumenthanteringsplan med tillhörande 
klassificeringsstruktur 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att;  

 fastställa revideringar i Dokumenthanteringsplan för Gymnasium & Arbetsmarknad, samt att anta 

Kommunstyrelsens kommungemensamma dokumenthanteringsplaner för ledningsprocesser och 

stödprocesser.  

 anta Gymnasium & Arbetsmarknads Klassificeringsstruktur som dokumenthanteringsplanen är 

uppbyggd utifrån 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har arbetat enligt kommunfullmäktigs direktiv och 

tagit fram en processbaserad dokumenthanteringsplan som beslutades av nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad 2019-08-21. Denna har nu reviderats i en ny version eftersom behov av justeringar och 

kompletteringar uppstått. Dokumenthanteringsplanen har justerats och kompletterats med förändringar 

av handlingstyper och processer. Olika handlingstyper har tillkommit eller ändrat förvaringsplats. 

Vissa handlingar har ändrat format från att vara analoga till att bli digitala. Dokumenthanteringsplanen 

följer en klassificeringsstruktur som utgår från SKR:s processer med anpassningar efter Gymnasium & 

Arbetsmarknads verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-25 

Gymnasium & Arbetsmarknads Dokumenthanteringsplan version 1.2, 2021-04-14  

Gymnasium & Arbetsmarknads Klassificeringsstruktur version 1.0, 2021-04-14 
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Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Gymnasiechef 

Verksamhetschef för Kompetenscentrum 

 

 

 

Cynthia Runefjärd    Markus Ternblad 

Förvaltningschef   Utvecklare 
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Klassificeringsstruktur 

Gymnasium & Arbetsmarknad  
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Processnummer Process Processbeskrivning 

3 Näringsliv, arbete och integration  

3.0 Ledning av verksamhetsområde  

3.0.1 Ledning  

3.0.0.1 Leda-styra-organisera  

3.4 Arbetsmarknad och sysselsättning  

3.4.1 Bedriva arbete och sysselsättning  

3.4.1.1 Leda-styra-organisera  

3.4.1.2 Främja arbete och sysselsättning  

3.5 Integration  

3.5.1 Främja integration  

3.5.1.1 Bedriva flyktingmottagning  
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3.5.1.3 Bedriva undervisning i svenska för invandrare  

5 Utbildning  

5.0 Ledning-styrning  

5.0.1 Leda  

5.0.1.1 Leda  

5.0.2 Styra  

5.0.2.2 Motverka kränkningar och hantera trygghet och 

studiero 

 

5.1 Gemensam skolverksamhet  

5.1.1 Hantera skolekonomiska frågor  

5.1.1.1 Hantera skolekonomiska frågor  

5.1.2 Hantera gemensamma resurser  

5.1.2.1 Hantera gemensamma resurser  
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5.1.4 Tillhandahålla skolskjuts och elevresor  

5.1.4.1 Tillhandahålla skolskjuts och elevresor  

5.1.5 Hantera avvikelser och anmälningar  

5.1.5.1 Hantera avvikelser och anmälningar  

5.1.6 Tillhandahålla elevhälsa Handlingarna inom elevhälsans insatser är uppdelade efter dess olika professioner, då 

dessa jobbar självständigt och har sekretessplikt i förhållande till varandra. 

Handlingarna inom respektive yrkeskategori förtecknas senare separat. 

 

Inom elevhälsan samlas all löpande dokumentation som ska bevaras i elevhälsans 

verksamhetssystem PMO. Pappershandlingar skannas antingen in i systemet, eller så 

antecknas dess relevanta uppgifter i journalen innan dessa gallras.  

 

För asylsökande, gömda elever eller elever med skyddad identitet sker all 

dokumentation enbart i pappersform, och förvaras i respektive skolas Närarkiv. 

 

5.1.6.1 Hantera patientsäkerhet  

5.1.6.2 Förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- 

och organisationsnivå 

 

5.1.6.3 Tillhandahålla medicinska insatser  

5.1.6.4 Tillhandahålla psykologiska insatser  



   

 

  Sida 4 av 13 

  

Klassificeringsstruktur 

5.1.6.5 Tillhandahålla psykosociala (kurativa) insatser  

5.1.6.6 Tillhandahålla skolledarinsatser  

5.1.6.7 Tillhandahålla specialpedagogiska insatser  

5.1.6.8 Tillhandahålla elevhälsans gemensamma insatser Handlingarna inom processen elevhälsans gemensamma insatser är, till skillnad från 

de övriga, inte sekretesskyddad per profession. I denna process har därmed elevhälsans 

samtliga yrkeskategorier tillgång.  

 

5.7 Gymnasieskola  

5.7.0 Leda-styra-organisera  

5.7.0.1 Leda  

5.7.0.2 Styra  

5.7.0.3 Organisera  

5.7.1 Driva gymnasium  

5.7.1.1 Anta och placera elev  
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5.7.1.2 Registrera närvaro och förebygga skolfrånvaro  

 

 

5.7.1.3 Hantera undervisning och praktik  

 

 

5.7.1.4 Ge modersmålsundervisning  

 

 

5.7.1.5 Upptäcka, utreda och tillgodose behov av särskilt stöd  

 
 

5.7.1.6 Genomföra prov och sätta betyg  

 
 

5.7.1.7 Hantera utvecklingssamtal  

 
 

5.7.1.8 Hantera gymnasial lärlingsutbildning  

5.7.2 Driva gymnasiesärskola  

5.7.2.1 Anta och placera elev  

 

 

5.7.2.2 Registrera närvaro och förebygga skolfrånvaro  

 

 

5.7.2.3 Hantera undervisning och praktik  

 

 

5.7.2.4 Ge modersmålsundervisning  
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5.7.2.5 Upptäcka, utreda och tillgodose behov av särskilt stöd  

 
 

5.7.2.6 Genomföra prov och sätta betyg  

 
 

5.7.2.7 Hantera utvecklingssamtal  

 
 

5.8 Kommunal vuxenutbildning  

5.8.1 Leda-styra-organisera  

5.8.1.1 Leda  

5.8.1.2 Styra  

5.8.1.3 Organisera  

5.8.1.4 Bedriva grundläggande vuxenutbildning  

5.8.1.5 Bedriva gymnasial vuxenutbildning  

5.9 Särskild utbildning för vuxna  

5.9.1 Leda-styra-organisera  
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5.9.1.1 Leda  

5.9.1.2 Styra  

5.9.1.3 Organisera  

5.9.1.4 Bedriva särskild utbildning för vuxna på 

grundläggande nivå 

 

5.9.1.5 Bedriva särskild utbildning för vuxna på gymnsial nivå  

5.11 Yrkeshögskola  

5.11.1 Leda-styra-organisera  

5.11.1.1 Leda  

5.11.1.2 Styra  

5.11.1.3 Organisera  

5.11.1.4 Bedriva utbildning på yrkeshögskolan  

6 Vård och omsorg  
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6.0  Ledning  

6.0.1 Leda  

6.0.1.1 Planera och följa upp  

6.0.1.2 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete  

6.0.1.3 Hantera statlig kvalitetsgranskning samt nationella 

uppföljningar och utvärdering 

 

6.0.1.4 Hantera samverkan med andra organ  

6.0.3 Organisera  

6.0.3.3 Hantera lokaler och utrustning  

6.1 Hantera inrapporterade händelser och 

anmälningar 

Avser inrapporterade händelser samt anmälningar enligt Lex Sarah. Hanteringen av 

inrapporterade händelser ingår i arbetet med att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. 

6.1.1 Hantera inrapporterade händelser De inrapporterade händelser som rapporteras är organisatorisk händelse, 

vårdkedjehändelse och social händelse. Inrapporterade händelser hanteras via Digital 

Fox. 

6.1.1.2 Hantera organisatorisk avvikelse  

6.1.1.3 Hantera vårdkedjehändelse  
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6.1.1.4 Hantera social avvikelse  

6.1.2 Hantera anmälningar  

6.1.2.1 Hantera anmälningar enligt Lex Sarah Anmälningar, rapporter och utredningar enligt bestämmelser om lex Sarah. 

6.1.2.3 Hantera övriga anmälningar, myndighet  

6.1.2.4 Hantera övriga anmälningar, allmänhet Klagomål eller synpunkter från allmänhet. 

6.2 Individ- och familjeomsorg  

6.2.1 Administration inom individ- och familjeomsorg  

6.2.1.1 Hantera allmän administration inom individ- och 

familjeomsorg 

Processen hanterar de allmänna handlingar som inte tillhör personakten. Om 

handlingarna omfattas av sekretess, ska de diarieföras eller på annat sätt registreras. 

6.2.1.3 Hantera ekonomiskt bistånd Personakten utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. (12 kap 1-2 §§ 

SoL) Handlingar som utgör räkenskapsinformation, som kvitton eller räkningar som 

utgör underlag för utbetalning, ska inte förvars i personakt utan förvaras bland 

verifikationerna, då de följer kommunal redovisningslag. Handlingar rörande personer 

födda 5-15-25 bevaras. 

6.3 Insatser för barn och ungdomar Processgruppen innefattar insatser för enskilda, vilka dokumenteras i personakt, i s.k. 

individärenden. Bevarande och gallring av  

handlingar som tillhör personakten, regleras i 12 kap. 1-2 §§ SoL, samt 7 kap. 

socialtjänstförordningen. Handlingar som har ett registreringskrav, men som inte 

tillhör individärendet, diarieförs. Placeringsärenden barn ska bevaras i sin helhet. 

Regler om bevarande och gallring gäller såväl analog som digital akt. Bevara/gallra 5 

år innebär att handlingen ska gallras 5 år efter sista anteckning i akten. Handlingar 
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rörande personer födda 5-15-25 bevaras. För handlingar av allmän administrativ 

karaktär, se process 6.2.1.  

 

6.3.1 Hantera insatser för barn och ungdomar Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) (1990:52) Föräldrabalk (1949:381) Processen är generisk och kan användas för 

flera processer rörande ansökan eller anmälan. 

6.3.1.1 Hantera ansökan eller anmälan, utreda och fatta beslut 

om insatser för barn och ungdomar 

 

6.3.1.4 Placera barn i HVB, familjehem och jourhem SoL, LVU. Placering i familjehem kan ske med samtycke eller utan samtycke. 

Jourhem är en placering i väntan på familjehemsplacering. Se även process 6.3.1. 

Samtliga handlingar bevaras i placeringsärende gällande barn.  

 

6.3.1.5 Besluta om kvalificerad kontaktfamilj/kontaktperson 

enligt LVU 

SoL, 22 § LVU. Se även process 6.3.1. Förebyggande insats enligt LVU. 

6.3.1.7 Tillhandahålla påföljd, ungdomstjänst eller 

samhällstjänst 

Den som är under tjugoett år och som begått brott kan av Tingsrätten dömas till 

ungdomstjänst om påföljden är lämplig. Den som är över arton år får dömas till 

ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det. Brottsbalken kap. 30 och 32. 

Denna process hanteras till största del av nämnden för Individ & Familjeomsorg. Den 

del som hanteras av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad berör aktiviteten 

Genomföra uppdrag med register över arbetsplatser. 

6.5 Insatser för äldre personer med 

funktionsnedsättning 

 

6.5.5 Göra dödsboanmälningar och handlägga 

begravningshjälp 

 

6.5.5.1 Göra dödsboanmälningar och handlägga 

begravningshjälp 

(Ärvdabalken, Begravningslagen) Ärenden som rör ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader. 
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Hanteringsanvisning 
 

3. Verksamhetstyp Näringsliv, arbete och integration 

3.0 Verksamhetsområde: Ledning av verksamhetsområde 

3.0.1 Processgrupp: Ledning 

3.0.0.1 Process: Leda-Styra-Organisera 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Övergripande 

administration 

Plan för förvaltning/genomförandeplan 

 

Ciceron Digital Bevaras  

Handling av tillfällig betydelse eller 

ringa och/eller rutinmässig karaktär  

 

Se anm. Se anm. Se anm. Kan komma in via e-mejl, brev eller 

på annat sätt och kan gallras direkt. 

Avser t.ex.  

 Korrespondens av uppenbart ringa 

betydelse.  

 Kopior/dubbletter, om det finns ett 

arkivexemplar.  

 Handlingar för tillfällig 

kännedom, som inte föranlett någon 

åtgärd och som även i övrigt är av 

ringa betydelse.  

 

Handling av betydelse som tillför 

sakuppgifter i ett ärende 

Ciceron Digital Bevaras  

Överlägga och besluta Kallelse till ledningsgrupp 

 

Samarbetsrum Digital 2 år  

Underlag för beslut i ledningsgrupp  Samarbetsrum Digital Se anm. Handlingar som används som 

beslutsunderlag på ledningsgruppen 

hanteras i enlighet med kommunens 
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regler för ärendehantering och 

bevaras.  

 

Handlingar som används för 

informationspunkter och 

presentationer kan gallras vid 

inaktualitet. 

Ledningsgruppens minnesanteckning Samarbetsrum Digital Se anm. Anteckningar som endast fungerat 

som ett stöd under mötet och som 

saknar beslut och inte kan ses vara av 

betydelse för verksamheten, kan 

gallras direkt. 

Beslut tagna på ledningsgruppsmöten  Samarbetsrum Digital Bevaras  

Beslut från chef  Ciceron Digital Bevaras Avser beslut som inte är kopplade till 

specifik process, t.ex. beslut om 

tillförordnad chef.  

 

Beslut som är kopplade till specifik 

process, t.ex. disciplinär åtgärd, 

registreras tillsammans med berörd 

process. 

Protokoll eller mötesanteckning från 

samverkan med frivilligorganisationer  

 

Ciceron Digital Bevaras  Respektive part får ett exemplar. 

Bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete på 

övergripande nivå 

Plan för att utveckla  

verksamheten 

Stratsys Digital Bevaras  

Sammanställning av resultat Stratsys Digital Bevaras Avser sammanställningar av resultat 

som visar hur förutsättningarna för 

och genomförandet av verksamheten 

påverkar måluppfyllelsen. 

Underlag Stratsys Digital Se anm. Avser underlag för 

sammanställningar av resultat. Kan 



4 

gallras när rapport är färdigställd och 

behandlad i nämnd. 

Utvärdering Stratsys Digital Bevaras Avser utvärderingar inom särskilt 

identifierade områden. 

Analys 

 

Stratsys Digital Bevaras  

Beslut 

 

Stratsys Digital Bevaras  

Dokumentation/rapport kring 

systematiskt kvalitetsarbete  

Ciceron Digital Bevaras Årlig sammanställning/uppföljning 

som går upp till nämnden. 

Hantera statlig tillsyn 

och granskning 

Information om planerad tillsyn och 

granskning 

Ciceron Digital Bevaras Ex. från Arbetsmiljöverket, 

kommunrevision och intern kontroll. 

Protokoll och liknande underlag från 

informationsinhämtning 

Ciceron Digital Bevaras  

Yttrande på protokoll och liknande 

underlag 

Ciceron Digital Bevaras Gymnasium & Arbetsmarknads 

yttrande över underlag, som ligger 

till grund för tillsyns- och 

granskningsbeslut. 

Beslut efter genomförd tillsyn och 

granskning 

Ciceron Digital Bevaras  

Redovisning av åtgärder med anledning 

av genomförd tillsyn och granskning 

Ciceron Digital Bevaras Gymnasium & Arbetsmarknads 

redovisning av åtgärder. 

Hantera lokal 

samverkansgrupp 

Kallelse Samarbetsrum Digital 2 år  

Möteshandling Samarbetsrum Digital Se anm. Handlingar som används som 

beslutsunderlag hanteras i enlighet 

med kommunens regler för 

ärendehantering och bevaras.  

 

Handlingar som används för 

informationspunkter och 

presentationer gallras vid 

inaktualitet. 
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Protokoll Samarbetsrum Digital Bevaras  

Hantera kategoriträffar 

och kollegiala möten 

Minnesanteckning Samarbetsrum Digital Se anm. Anteckningar som endast fungerat 

som ett stöd under mötet och som 

saknar beslut och inte kan ses vara av 

betydelse för verksamheten, kan 

gallras direkt. 

Hantera avtal Avtal  Ciceron  Bevaras De som kan beröras är exempelvis 

avtal vid drift av grupphem, avtal 

med frivilligorganisationer, 

myndigheter, andra kommuner, 

entreprenörer eller enskilda utförare 

etc. 

Hantera 

personalfördelning 

Organisationsplan/ uppföljning av 

personal 

Raindance Digital Se anm. Uppdateras löpande i systemet. 

Organisationsschema Raindance Digital Se anm. Uppdateras löpande i systemet. 

Hantera lokaler och 

utrustning 

Avtal om utrustning Samarbetsrum Digital 2 år efter att 

avtalstiden har 

passerats 

 

Inventarieförteckning Samarbetsrum Digital Bevaras  

Ritning Närarkiv Papper Bevaras  

Nyckelkvittens Närarkiv Papper Se anm. Gallras när nyckeln är återlämnad 
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3.4 Verksamhetsområde: Arbetsmarknad och sysselsättning  

3.4.1 Processgrupp: Bedriva arbete och sysselsättning 

3.4.1.1 Process: Leda-styra-organisera 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Lokalt kvalitetsarbete 

Projekthandling Ciceron Digital Bevaras Beskrivning, finansiering, innehåll, 

uppföljning, resultat 

Årsstatistik Samarbetsrum Digital Bevaras Som redovisar åtgärder, antal 

deltagare, kostnader etc. 

Arbetsträning, 

arbetspraktik och 

utbildning i egen regi 

Verksamhetsbeskrivning Samarbetsrum Digital Bevaras  

Verksamhetsuppföljning Samarbetsrum Digital Bevaras  

Statistik Samarbetsrum Digital Bevaras  

3.4.1.2 Process: Främja arbete och sysselsättning  

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera åtgärder för 

anställbarhet  

Anställningsavtal, deltagare Personakt Papper Se anm. Vid avslutad åtgärd 

 

Gäller anställningsavtal för deltagare 

i någon form av åtgärd hos enheten 

för Arbetsmarknad (ej 

anställningsavtal för 

kommunanställda).  

Arbets-/praktikintyg, skriftliga 

omdömen  

 

Viva Digital Se anm. Vid avslutad åtgärd 

Anvisning, remiss från 

Arbetsförmedlingen (AF), myndighet 

Personakt Papper Se anm. Vid avslutad åtgärd 

Beslut från Arbetsförmedlingen (AF) Pärm i närarkiv Papper 2 år efter avslutad 

åtgärd 

Hos den som rekvirerar 

Betyg/ intyg över genomgångna 

utbildningar 

Personakt Papper Se anm. Vid avslutad åtgärd 
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Antagningsbevis studier Personakt Papper Se anm. Vid avslutad åtgärd 

Checklista   Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd 

För arbetssökande 

Löpande administration Sjukintyg Personakt Papper Se anm. Vid avslutad åtgärd 

Journalanteckning Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd 

 

Utredning, kartläggning  

 

Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd  

Inkomna underlag till exempel en 

arbetsförmågebedömning från extern 

part.  

Arbetsmarknadsplan Viva Digital Se anm. Arbetsmarknadsplan löper 2 mån 

finns både i viva och i akt påskriven. 

Ligger påskriven i akt hos enheten 

för myndighet 

Uppföljning Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd 

Skattningsdokument etc. 

Korrespondens med placeringsenhet 

(arbetsgivare) 

Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd 

 

Samtycke deltagare Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd 

 

Samtycke från annan verksamhet-

konsultation 

Personakt Papper 2 år efter avslutad 

åtgärd 

Anteckning i Viva/finns hos 

myndighet 

Förstadagsintyg Personakt Papper Se anm. Vid avslutad åtgärd 

Uppdrag myndighet- insats Personakt Papper Se anm. Enheten för myndighet lämnar 

uppdrag till enheten för 

arbetsmarknad 

Praktikavtal Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd 

 

Beslut God Man/Förvaltare Personakt Papper 2 år efter avslutad 

åtgärd 
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CV/personligt brev Viva Digital 2 år efter avslutad 

åtgärd 

 

Tillhandahålla 

vägledning  

Ändringar i individuell plan 

 

Alvis Digital Bevaras Under dagboksanteckningar i 

systemet Alvis skrivs planerade 

kurser samt mål med studierna in 

samt eventuellt annan information 

som är av värde för eleven i 

planeringen. 

Betygsplanering Sharepoint Digital Se anm. Gallras 2 år efter avslutade studier. 

 

Lokalt kvalitetsarbete Kvalitetsarbete, processbeskrivningar 

och utvecklingsarbete 

Ciceron Digital Bevaras  

Statistik, typ av åtgärder, antal deltagare 

etc. (kan även ingå i 

årsberättelser/årsredogörelser) 

Samarbetsrum Digital Bevaras Finns även enskild statistik vad 

gäller besök via 

arbetsmarknadsprocessen. 

Statistik till andra myndigheter (t. ex 

SCB, skolverket) 

Viva/Alvis Digital Se anm. Statistiken hämtas från Viva och 

Alvis. Gallras när statistiken är 

ivägskickad till berörd myndighet. 

3.5 Verksamhetsområde: Integration 

3.5.1 Processgrupp: Främja integration 

3.5.1.1 Process: Leda-Styra-Organisera 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Statistik Statistik avseende mottagande Samarbetsrum Digital Se anm. Revideras fortlöpande 

3.5.1.1 Process: Bedriva flyktingmottagning 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera bosättning Inskrivningssamtal i Viva Viva Digital Vid inaktualitet  

Journalanteckning Viva Digital Bevaras  

Bosättningsunderlag Viva Digital Bevaras Anger exempelvis behov av 

anpassningar. 

Beslut om anvisning Viva Digital Bevaras  
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Nyckelkvittens Viva Digital När nyckel är 

återlämnad 

 

Information om boenderegler/regler om 

bosättning 

Viva Digital Vid inaktualitet Etableringen har tagit fram ett 

informationsblad där den nyanlände 

skriver under på att hen har tagit del 

av reglerna för bosättning. 

Samtycke sekretesslättnad Viva Digital Se anm. Gallras när samtycket löpt ut. 

Orosanmälan Viva Digital Bevaras  

Korrespondens av betydelse Viva Digital Bevaras  

Inventarieförteckning för uthyrda 

bostäder 

Samarbetsrum Digital Se anm. Revideras fortlöpande 

Uppsägning av bostadskontrakt Viva Digital Se anm. Fastighet Service sköter uppsägning, 

kan komma till enheten för 

Etablering som tar kontakt med 

Service 

Besiktningsprotokoll med bilagor Viva Digital 2 år efter 

kontraktstidens 

utgång 

 

Hyresgaranti Viva Digital 2 år efter 

kontraktstidens 

utgång 

 

Information om förutsättningar för 

beviljande av hyresgaranti 

Viva Digital 2 år efter 

kontraktstidens 

utgång 

 

Introduktion Journalanteckning Viva Digital Bevaras Avser stöd och insatser för 

etablering, till exempel förmedla 

hälsoundersökning, kontakt med 

hemtjänst etc. 

Korrespondens Viva Digital Vid inaktualitet Avser stöd och insatser för 

etablering, till exempel förmedla 

hälsoundersökning, kontakt med 

hemtjänst etc. 
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Korrespondens av betydelse Viva Digital Bevaras  

3.5.1.3 Process: Bedriva undervisning i svenska för invandrare 

Aktivitet Handling Förvaring Format  Bevara/Gallra Anmärkning 

Planera och följa upp 

verksamhetsår 

Betygskatalog Närarkiv Papper Bevaras Betyg och intyg ska kunna 

sammanställas för varje enskild 

deltagare. 

 

Nationella prov, elevsvar SFI Närarkiv Papper Bevaras  

Nationella prov, sammanställning av 

resultat SFI 

Alvis Digital Bevaras  

Lärarhandledning för nationella prov Närarkiv Papper 5 år   

Texthäften till nationella prov Närarkiv Papper 5 år   

Korrespondens med elev Alvis Digital 3 år Korrespondens med elev med 

uppgifter väsentliga för elev eller 

skolan.  

Hanteras i första hand i Alvis, om 

elev kommer in med papper sätts 

pappret i en pärm. 

Antagning 

 

 

 

Ansökan till kurs, antagna elever Pärm Papper 3 år Ansökan till SFI görs på 

pappersblankett därefter registreras 

uppgifterna i Alvis och blanketten 

sätts in i en pärm. 

Ansökan till kurs, ej antagna elever Pärm Papper 1 år För ej antagna elever sätts ansökan 

till SFI in i en pärm. 
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Yttrande/beslut över utbildning i annan 

kommun 

Pärm/Alvis Papper/digita

l 

Efter avslutad 

utbildning/kurs 

Beslut finns både på papper och 

skannas även in i Alvis 

Elevregistrering Elevhistorik Alvis Digital Bevaras Uppgifter om elevs genomförda 

kurser- och studieavbrott 

 

Ansökan/anmälan till prövning Pärm Papper 3 år Prövningsanmälan görs på 

pappersblankett därefter registreras 

uppgifterna i Alvis och blanketten 

sätts in i pärm. 

Underlag för debitering av 

interkommunala avgifter 

Alvis Digital 10 år Debitering av interkommunala 

avgifter in (intäkter) samt för 

prognos interkommunala avgifter ut 

(kostnader) 

 

Individuell studieplan Alvis Digital Se anm. Då eleven slutat skolan 

Närvaro- och frånvarouppgift Alvis Digital Efter avslutad kurs SFI-Närvarotimmar  

Övrig administration 

gällande 

vuxenutbildning 

Blankett skyddade personuppgifter, 

inklusive ansökningshandling 

Pärm Papper Se anm. Gallras 2 år efter avslutades studier. 

Läkarintyg Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp.  

Gallras när elev avslutar studier. 

Elevklagomål Ciceron Digital Se anm. När avtalsperiod går ut. 

Disciplinär åtgärd Ciceron Digital Bevaras Handlingar rörande ex varning, 

avstängning, avvisning av elev. 

Upphandlad skola har skyldighet att 

informera rektor på Vuxnas lärande, 

som sedan fattar beslut. Längre 
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avstängning görs av 

förvaltningschef/nämnd. 

 

Ge särskilt stöd 

 

 

 

 

 

 

Läs- och skrivutredning Närarkiv Papper  5 år Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

utredningarna. 

 

Pedagogisk kartläggning/överlämning Närarkiv Papper 1 år efter avslutade 

studier 

Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

kartläggningarna. 

Hantera skolfrågor 

Likabehandlingsplan 

 

 

 

Ciceron  Digital Bevaras Årliga planer för att förebygga och 

förhindra diskriminering och 

kränkningar samt utredningar och 

uppgifter om vidtagna åtgärder. 

Egenupprättade bevaras, de som 

upphandlade skolor upprättar kan 

gallras vid avtalsbryt. 

Hantera lokalt 

kvalitetsarbete 

Avvikelsehantering, registrering Samarbetsrum Digital Se anm. Avvikelsehantering (Excelfil)  

Gallras efter årssammanställning. 

Avvikelserapport Samarbetsrum Digital Bevaras Gäller upphandlade skolor. 

Resultat elevenkät Samarbetsrum Digital Se anm.  Gallras inför ny avtalsperiod. 

Enkäten genomförs i enkätverktyg 

och resultatet tas ut och förvaras i 

samarbetsrum. 
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Granskning av upphandlade skolor, 

slutrapport 

Ciceron Digital Bevaras   

Rutiner och riktlinjer för 

vuxenutbildningen i Kungsbacka 

kommun 

Samarbetsrum Digital Bevaras Kopplat till upphandlade avtal och 

avtalsperiod med leverantörer av 

vuxenutbildning. 
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5. Verksamhetstyp: Utbildning 

5.0 Verksamhetsområde: Ledning-styrning 

5.0.1 Processgrupp: Leda 

5.0.1.1 Process: Leda 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Övergripande 

dokumentation 

Plan för förvaltning/genomförandeplan 

 

Ciceron Digital Bevaras  

Handling av tillfällig betydelse eller 

ringa och/ eller rutinmässig karaktär  

 

Se anm. Se anm. Se anm. Kan komma in via e-mejl, brev eller 

på annat sätt och kan gallras direkt. 

Avser t.ex.  

 Korrespondens av uppenbart ringa 

betydelse.  

 Kopior/dubbletter, om det finns ett 

arkivexemplar.  

 Handlingar för tillfällig 

kännedom, som inte föranlett någon 

åtgärd och som även i övrigt är av 

ringa betydelse.  

Överlägga och besluta 

 

Kallelse till ledningsgrupp 

 

Samarbetsrum Digital 2 år  

Underlag för beslut i ledningsgrupp  Samarbetsrum Digital Se anm. Handlingar som används som 

beslutsunderlag på ledningsgruppen 

hanteras i enlighet med kommunens 

regler för ärendehantering och 

bevaras.  
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Handlingar som används för 

informationspunkter och 

presentationer kan gallras vid 

inaktualitet. 

Ledningsgruppens protokoll Samarbetsrum Digital Bevaras Vid sekretessärenden registreras 

protokollet i Ciceron, och publiceras 

maskat i Samarbetsrum. 

Beslut tagna på ledningsgruppsmöten  Ciceron Digital Bevaras Vid sekretessärenden registreras 

protokollet i Ciceron, och publiceras 

maskat i Samarbetsrum. 

Beslut från chef eller rektor  Ciceron Digital Bevaras Avser beslut som inte är kopplade till 

specifik process, t.ex. beslut om 

tillförordnad chef.  

 

Beslut som är kopplade till specifik 

process, t.ex. disciplinär åtgärd, 

registreras tillsammans med berörd 

process. 

Protokoll eller mötesanteckning från 

samverkan med frivilligorganisationer  

 

Ciceron Digital Bevaras  Respektive part får ett exemplar. 

Avtal Närarkiv Papper Bevaras Exempelvis gällande placering av 

elever, leasingavtal etc. 

Kopia i Ciceron. 

Bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete på 

övergripande nivå 

Plan för att utveckla  

verksamheten 

Stratsys Digital Bevaras  

Sammanställning av resultat Stratsys Digital Bevaras Avser sammanställningar av resultat 

som visar hur förutsättningarna för 

och genomförandet av verksamheten 

påverkar måluppfyllelsen. 

Underlag Stratsys Digital Se anm. Avser underlag för 

sammanställningar av resultat. Kan 
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gallras när rapport är färdigställd och 

behandlad i nämnd. 

Utvärdering Stratsys Digital Bevaras Avser utvärderingar inom särskilt 

identifierade områden. 

Analys 

 

Stratsys Digital Bevaras  

Beslut 

 

Stratsys Digital Bevaras  

Dokumentation/rapport kring 

systematiskt kvalitetsarbete  

Ciceron Digital Bevaras Årlig sammanställning/uppföljning 

som går upp till nämnden. 

Hantera statlig tillsyn 

och granskning 

Information om planerad tillsyn och 

granskning 

Ciceron Digital Bevaras Ex. från Skolinspektionen, 

Arbetsmiljöverket. 

Protokoll och liknande underlag från 

informationsinhämtning 

Ciceron Digital Bevaras  

Yttrande på protokoll och liknande 

underlag 

Ciceron Digital Bevaras Gymnasium & Arbetsmarknads 

yttrande över underlag, som ligger 

till grund för tillsyns- och 

granskningsbeslut. 

Beslut efter genomförd tillsyn och 

granskning 

Ciceron Digital Bevaras  

Redovisning av åtgärder med anledning 

av genomförd tillsyn och granskning 

Ciceron Digital Bevaras Gymnasium & Arbetsmarknads 

redovisning av åtgärder. 

Hantera förvaltningens 

samverkansgrupp 

Kallelse Samarbetsrum Digital 2 år  

 

Möteshandling Samarbetsrum Digital Se anm. Handlingar som används som 

beslutsunderlag hanteras i enlighet 

med kommunens regler för 

ärendehantering och bevaras.  

 

Handlingar som används för 

informationspunkter och 
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presentationer gallras vid 

inaktualitet. 

Protokoll Samarbetsrum Digital Bevaras  

Hantera kategoriträffar 

och kollegiala möten 

Minnesanteckning Samarbetsrum Digital Se anm. Anteckningar som endast fungerat 

som ett stöd under mötet och som 

saknar beslut och inte kan ses vara av 

betydelse för verksamheten, kan 

gallras direkt. 

5.0.2 Processgrupp: Styra 

5.0.2.2 Process: Motverka kränkningar och hantera trygghet och studiero 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Anmäla kränkningar  Anmälan från personal till rektor Närarkiv Papper Bevaras  

Anmälan från rektor till huvudman Närarkiv Papper Bevaras Om anmälan rör rektor anmäler 

personalen händelsen direkt till 

huvudman. 

Utreda kränkningar Utredning och bedömning om 

förekomst av kränkande behandling 

PMO/Ciceron Digital Bevaras  

Vidta åtgärder mot 

kränkningar 

Beslut om eventuella åtgärder för att 

undanröja risk för kränkningar 

Ciceron Digital Bevaras  

Hantera ordning och 

disciplinära åtgärder 

Anteckning och korrespondens rörande 

disciplinära frågor 

Ciceron Digitl Bevaras  

Utredning 

 

Ciceron Digital Bevaras Utredning enligt 5 kap. 9 § 

skollagen. 

Inhämtande av yttrande Ciceron Digital Bevaras Avser bl. a. inhämtande av yttrande 

enligt 5 kap. 21 § skollagen. 

Skriftlig varning Ciceron Digital Bevaras Avser beslut enligt 5 kap. 11 § 

skollagen 

Beslut om åtgärder för att upprätthålla 

trygghet och studiero (disciplinära 

åtgärder) 

Ciceron Digital Bevaras Avser beslut enligt 5 kap. 7-8 §§, 12-

13 §§ samt 17-19 §§ skollagen. 
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Beslut om avstängning Beslut om avstängning av elev Ciceron Digital Bevaras Avser beslut enligt 5 kap. 21 § 

skollagen. 

5.1 Verksamhetsområde: Gemensam skolverksamhet 

 

5.1.1 Processgrupp: Hantera skolekonomiska frågor 

5.1.1.1 Process: Hantera skolekonomiska frågor 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 

personalfördelning 

Organisationsplan Raindance Digital Se anm. Uppdateras fortlöpande i systemet. 

Organisationsschema Raindance Digital Se anm. Uppdateras fortlöpande i systemet. 

Hantera interkommunal 

ersättning 

Beslut om bidragsnivå Ciceron Digital Bevaras  

Manuell fil från elevhanteringssystem 

(för kommunala enheter) 

 

Raindance/Samarbet

srum 

Digital 10 år Filer registreras manuellt i 

Raindance. 

Manuell utbetalning 

Fil från elevhanteringssystem 

(För fristående verksamheter) 

Närarkiv Papper 10 år Manuella utbetalningar registreras i 

leverantörsregistret i Raindance. 

Fil läses in i leverantörsregistret i 

Raindance. 

Avtal och överenskommelse med annan 

kommun om placering 

Närarkiv Papper Bevaras Kopia registreras i Ciceron. 

Beslut om att ta emot elev från annan 

kommun 

Närarkiv Papper Bevaras Kopia registreras i Ciceron. 

Hantera tilläggsbelopp Ansökan om tilläggsstöd Ciceron Digital Bevaras  
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Underlag till ansökan Ciceron Digital Bevaras  

Beslut om tilläggsstöd Ciceron Digital Bevaras  

Överklagan Cicerin Digital Bevaras För hantering av överklagan, se 

separat kommungemensam 

ledningsprocess 1.4.4.1. 

Hantera 

inackorderingstillägg 

och resebidrag 

Ansökan och beslut om 

inackorderingstillägg 

Närarkiv Papper 3 år Under förutsättning att vederbörlig 

kontroll och redovisning skett.  

Ansökan om resebidrag Närarkiv Papper 3 år Under förutsättning att vederbörlig 

kontroll och redovisning skett. 

Hantera entreprenader Manuell utbetalning, 

fil från elevhanteringssystem 

Samarbetsrum Digital 2 år Filer registreras manuellt i 

Raindance. 

Hantera statsbidrag Ansökan om statsbidrag Ciceron Digital Bevaras  

Slutrapportering av statsbidrag Ciceron Digital  Bevaras  

Utdelningar av statsbidrag Sharepoint Digital 10 år  

Hantera stipendier, 

bidrag och fonder 

Underlag/bilagor till ansökan Ciceron Digital 3 år  

Ansökan Ciceron Digital 3 år  

Nomineringar Ciceron Digital Bevaras Avser ”Lära-för-livet” 

Information till nämnden om 

nomineringar 

Ciceron Digital Bevaras Avser ”Lära-för-livet” 
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Beslut om stipendiater Ciceron Digital Bevaras  

Korrespondens Ciceron Digital Se anm. Rutinartad korrespondens gallras vid 

inaktualitet. Korrespondens som 

tillför sakuppgift till ärendet 

registreras i Ciceron och gallras efter 

3 år. 

5.1.2 Processgrupp: Hantera gemensamma resurser 

5.1.2.1 Process: Hantera gemensamma resurser 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera lokaler, 

utrustning  

Avtal Samarbetsrum Digital 2 år efter att 

avtalet löpt ut 

Avser avtal om leasingavtal mm. 

Förteckning farliga varor Samarbetsrum Digital 10 år Vid sekretess hanteras detta i 

Ciceron. 

Inventarieförteckning Samarbetsrum Digital Bevaras  

Ritningar Närarkiv Papper Bevaras  

Tillhandahålla 

läroverktyg 

Avtal om digitalt verktyg Närarkiv Papper När elev slutar Avser avtal om elevdatorer (lån av 

digitala verktyg). 

Rapport om skadade datorer Närarkiv Papper Vid inaktualitet Från ATEA rapport om skadade 

datorer. 

Registrering av digitalt verktyg Atea Assets 

Management Protal 

Digital Se anm. När verktyget kasseras eller personal 

slutar. 
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Driva skolbibliotek 

 

 

 

 

Protokoll från biblioteksråd/ 

skolbiblioteksgruppen 

Samarbetsrum Digital Bevaras  

Beståndsregister BookIT/Welib 

 

 

Digital/Papper Se anm. Bibliotekskatalogen hanteras på olika 

sätt och i olika system för 

skolbiblioteken. Den uppdateras 

fortlöpande för in- och utgångna 

böcker. 

 

Av kulturhistoriska skäl ska ett uttag 

av biblioteksbeståndet ske vart femte 

år, för att avspegla vad för slags 

böcker som fanns att tillgå just då. 

Informationsblad Samarbetsrum Digital Bevaras  

Register över låntagare BookIT/Welib  Digital Se anm. Gallras när elever slutar, senast i 

början av nästa hösttermin. 

Uppgift om lån per elev BookIT/Welib  Digital Se anm. Gallras vid återlämnande. 

Statistik över låntagare BookIT/Welib  Digital Bevaras  

Avtal/förbindelse om lånekort Pärm  Papper Se anm. Gallras när elever slutar, senast i 

början av nästa hösttermin. 

5.1.4 Processgrupp: Tillhandahålla skolskjuts och elevresor 

5.1.4.1 Process: Tillhandahålla skolskjuts och elevresor 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
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Hantera skolskjuts Information från Hallandstrafiken och 

andra aktörer 

Samarbetsrum Digital 1 år Ex. vilka bussbolag som är 

upphandlade. Kortens giltighet, 

tidsperiod etc. 

Lista för busskort till elever  Skolportalen 

Västtrafik 

Digital Vid läsårsstart Skolportalen tillhandahåller systemet 

Skolportalen.  

Ansökan om busskort  E-tjänst Digital Vid läsårsstart E-tjänst på kungsbacka.se 

Ansökan om ersättning för avgift för 

färdtjänst 

Ciceron Digital 2 år  

Beslut om ersättning för avgift för 

färdtjänst (bifall) 

Ciceron Digital 2 år  

Beslut om ersättning för avgift för 

färdtjänst (avslag) 

Ciceron Digital Bevaras  

Överklagande om ersättning för avgift 

för färdtjänst 

Ciceron Digital Bevaras För hantering av överklagan, se 

separat kommungemensam 

ledningsprocess 1.4.4.1. 

Ansökan och beslut om taxi Närarkiv Papper 2 år Gäller när ansökan beviljas. 

Ansökan om taxi Ciceron Digital Bevaras Gäller endast vid avslag. 

Korrespondens med berörd Ciceron Digital Bevaras Gäller endast vid avslag. 

Överklagan av beslut om skolskjuts Ciceron Digital Bevaras För hantering av överklagan, se 

separat kommungemensam 

ledningsprocess 1.4.4.1. 

5.1.5 Processgrupp: Hantera avvikelser och anmälningar 

5.1.5.1 Process: Hantera avvikelser och anmälningar 
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Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera avvikelser och 

klagomål inom 

elevhälsan 

Medicinsk och psykologisk 

avvikelserapport 

Verksamhetschef 

HSL Närarkiv 

Papper Se anm. Enskilda rapporterade händelser 

gallras efter 10 år, om de granskats i 

en händelse- eller riskanalys, där en 

sammanställning gjorts för 

rapportering och uppföljning av mål 

och resultat som sedan bevaras.  

 

Gallring av enskilda 

avvikelserapporter får inte ske om 

dessa behövs för vårdgivarens 

uppföljning, eller för ev. framtida 

utredningar i disciplin- eller 

patientskadeärenden. 

Klagomål inkomna direkt till vårdenhet 

eller via patientnämnd (motsv.) 

Ciceron Digital Se anm. Avser skriftliga klagomål till 

vårdenhet inom den egna 

vårdgivaren.  

 

Klagomål av betydelse för 

verksamheten 

bevaras. Klagomål av tillfällig eller 

ringa karaktär gallras vid inaktualitet. 

Klagomål via IVO Ciceron Digital Bevaras Avser klagomål som gäller vårdenhet 

inom den egna vårdgivaren. 

Ta emot och utreda 

klagomål på 

utbildningen 

Klagomålsanmälan Ciceron Digital Bevaras Klagomål kan komma både från 

elev/vårdnadshavare och via 

Skolinspektionen. 

Klagomålsutredning 

(avvikelseutredning) 

Ciceron Digital Bevaras  

Beslut om åtgärder 

 

Ciceron Digital Bevaras  

Uppföljning av vidtagna åtgärder Ciceron Digital Bevaras  
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Göra anmälningar Anmälan till myndighet med anledning 

av självrapporteringskrav 

Ciceron Digital Bevaras Ex. anmälan om olycksfall och 

tillbud. För personuppgiftsincident se 

kommungemensam 

dokumenthanteringsplan för 

ledningsprocesser.  

 

Anmälan till myndighet med anledning 

av självrapporteringskrav 

Ciceron Digital Bevaras Det dokumenteras även i PMO att 

anmälan gjorts och varför, kan gälla 

t.ex. anmälan enligt Lex Maria, Lex 

Sarah. 

Anmälan till myndighet med anledning 

av oro för barn/elev 

PMO Digital Bevaras Avser orosanmälan. 

Hantera anmälningar Begäran om yttrande från utredande 

myndighet 

Ciceron Digital Bevaras  

Yttrande till utredande myndighet Ciceron Digital Bevaras  

Beslut från tillsynsmyndighet Ciceron Digital Bevaras  

Redovisning av vidtagna åtgärder Ciceron Digital Bevaras  

5.1.6 Processgrupp: Tillhandahålla elevhälsa 

 

Beskrivning: Handlingarna inom elevhälsans insatser är uppdelade efter dess olika professioner, då dessa jobbar självständigt och har sekretessplikt i förhållande till 

varandra. Handlingarna inom respektive yrkeskategori förtecknas senare separat. 

 

Inom elevhälsan samlas all löpande dokumentation som ska bevaras i elevhälsans verksamhetssystem PMO. Pappershandlingar skannas antingen in i systemet, eller så 

antecknas dess relevanta uppgifter i journalen innan dessa gallras.  

 

För asylsökande, gömda elever eller elever med skyddad identitet sker all dokumentation enbart i pappersform, och förvaras i respektive skolas Närarkiv. 

 

5.1.6.1 Process: Hantera patientsäkerhet 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Rutiner, anvisningar till 

personalen 

Ledningssystem för skolsköterskor och 

psykologer 

Ciceron Digital Bevaras Avser vårdgivarens (nämndens) 

medicinska kvalitetsledningssystem 
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för skolsköterskor, skolläkare och 

skolpsykolog. 

Rutin för processer i ledningssystemet Samarbetsrum Digital Bevaras  

Patientsäkerhetsberättelse för 

skolsköterskor och psykologer 

Ciceron Digital Bevaras  

Protokoll från kalibrering av 

medicinteknisk utrustning 

Närarkiv på skolans 

sjuksköterskeexpedi-

tion 

Papper 3 år  

Läkemedelslista för personligt generellt 

och akut direktiv  

Närarkiv på skolans 

sjuksköterskeexpedit

ion 

Papper 10 år  10 år efter giltighetstid 

Apoteksrekvisition för läkemedel inom 

EMI  

Närarkiv på skolans 

sjuksköterskeexpedit

ion 

Papper 10 år  10 år efter giltighetstid 

 Checklistor för egenkontroll Närarkiv på skolans 

sjuksköterskeexpedit

ion 

Papper 3 år Avvikelser från normalvärden 

rapporteras till medicinskt ansvarig 

VC. 

Digital 

informationssäkerhet 

Beställning gällande behörigheter Samarbetsrum Digital 5 år 5 år efter avslutad anställning. 

Respektive chef beställer 

behörigheter till elevhälsans 

professioner. 

Register på konsulter som får 

behörigheter för att stödja användare 

Samarbetsrum Digital 5 år 5 år efter avslutad anställning. 

Systemadministratören beställer 

behörigheter till konsulterna. 

Logg på oegentliga inloggningar Verksamhetschef/ 

HSL Närarkiv 

Papper 10 år Systemförvaltare och administratörer 

granskar loggarna. 

Utredning på oegentliga loggar i 

elevhälsosystemet 

Verksamhetschef/ 

HSL Närarkiv 

Papper 10 år  

Logg i elevakter/journaler PMO Digital 10 år  

Logg på konsulter Verksamhetschef/ 

HSL Närarkiv 

Papper 10 år  
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Inkommande information om loggar Verksamhetschef/ 

HSL Närarkiv 

Papper 10 år  

Logg på systemförvaltningen Verksamhetschef/ 

HSL Närarkiv 

Papper 10 år  

5.1.6.2 Process: Förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå 

 

 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förebyggande och 

hälsofrämjande insatser  

Skolanteckning/ärende PMO Digital Bevaras Avser dokumentation på skolnivå 

som kan gälla gruppsammanhang där 

personuppgifter kan förekomma. 

Klassanteckning/ärende PMO Digital Bevaras Avser dokumentation som gäller 

gruppsammanhang där 

personuppgifter kan förekomma. 

5.1.6.3 Process: Tillhandahålla medicinska insatser 

Beskrivning: För asylsökande, gömda elever eller elever med skyddad identitet sker all dokumentation enbart i pappersform, och förvaras i respektive skolas Närarkiv. 

Därför kan två förvaringsplatser anges för samma handling. 

 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Medicinska insatser Skolhälsovårdsjournal PMO/ 

Journal i 

dokumentskåp 

Digital/Papper Bevaras För asylsökande, gömda elever eller 

elever med skyddad identitet sker 

dokumentation för samtliga handlingar 

enbart i pappersform, och förvaras i 

journalskåp i respektive skolas 

närarkiv.  

Självskattning, underlag för hälsosamtal PMO 

 

Digital Bevaras Avser underlag för hälsosamtal. 

Fysisk handling gallras 24 timmar 

efter att dokumentation överförts till 

journalen. 
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Hälsouppgift från vårdnadshavare PMO Digital 

 

Bevaras Fysisk handling gallras 24 timmar 

efter att handlingen skannats och 

förts till journalen samt betryggande 

anteckning gjorts i journalen. 

Kostintyg, kopia Akt i dokumentskåp Papper Se anm. Gallras efter att anteckning gjorts i 

journalen, ska ej skannas. Original 

finns hos kostenheten. 

Läkarintyg PMO Digital 

 

Bevaras Inkomna intyg gallras 24 timmar 

efter att de skannats och förts till 

journalen. 

Olycksfallsrapport, kopia PMO Digital Se anm. Gallras efter att skolsköterskan 

dokumenterar adekvat medicinsk 

information i den medicinska 

journalen.  

 

Original finns i den gemensamma 

elevakten.   

Vaccinationsmedgivande PMO Digital Bevaras Skannas och förs till journalen. 

Fysisk handling gallras efter 24 

timmar. 

Korrespondens PMO Digital Se anm. Relevant korrespondens förs till 

journalen. Korrespondens av 

rutinmässig karaktär gallras vid 

inaktualitet. 

Remisser PMO Digital Bevaras Remisser skrivs i PMO eller skannas 

in i journalen. 

 

Pappersremisser gallras efter att 

betryggande dokumentation gjorts i 

journalen och gallras 24 timmar efter 

att den har skannats. 
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Remissbekräftelse och remissvar PMO Digital Bevaras  Skannas och förs till journalen. 

Fysisk handling gallras efter 24 

timmar. 

 

Medgivande för inhämtande av 

journalkopior, kopia 

Akt i dokumentskåp Papper Se anm. Gallras när journal inkommit, 

original finns hos utlämnande 

myndighet. 

Samtycke att överlämna journalkopia 

till mottagande skola.  

PMO Digital Bevaras Inkomna (när vi lämnar ut en journal): 

skannas till PMO, fysisk handling kan 

gallras efter 24 timmar.  

Journalkopior, (andra vårdgivare), kopia PMO Digital Se anm. Relevanta journalkopior förs till 

journalen. Journalkopior av annan 

karaktär gallras vid inaktualitet. 

Original finns hos utlämnande 

myndighet.  

 

Barnavårdsjournal lånad i original  Se anm. Papper Se anm. Åter till Region Halland efter 

avslutad utredningen eller skolgång. 

Skolhälsovårdsjournal inkommen i 

original 

Se anm. Papper Se anm. Åter till ansvarig vårdgivare efter att 

journalen kopierats eller betryggande 

dokumentation har gjorts. 

Barnhälsovårds- och 

skolhälsovårdsjournal, (andra 

vårdgivare), kopia 

Se anm. Papper Se anm. Viktigare journalkopior förs till 

PMO och pappersjournalen. 

Journalkopior av annan karaktär 

gallras vid inaktualitet. 

5.1.6.4 Process: Tillhandahålla psykologiska insatser 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Psykologiska insatser Psykologjournal PMO Digital Bevaras För asylsökande, gömda elever eller 

elever med skyddad identitet sker 

dokumentation för samtliga handlingar 

enbart i pappersform, och förvaras i 
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journalskåp i respektive skolas 

närarkiv.  

Testmaterial Akt i dokumentskåp Papper Bevaras Omfattas ofta av 

instrumentsekretess. 

Utlåtande, bedömning från psykologiskt 

test 

PMO/ 

Akt i dokumentskåp 

Digital/ 

Papper* 

Bevaras * Om utlåtande, bedömning 

innehåller delar ur testet ska dessa 

inte ligga i PMO utan endast i 

pappersjournal. 

Självskattningsinstrument PMO/ 

Akt i dokumentskåp 

Digital/ 

Papper 

Se anm. Självskattningsinstrument av 

betydelse för undersökning, 

bedömning, beslut, diagnos eller 

uppföljning bevaras. 

 

Självskattningsinstrument etc. av 

tillfällig eller ringa betydelse gallras 

vid inaktualitet. 

Läkarintyg 

 

PMO Digital Bevaras Pappershandling förvaras i 

pappersjournal eller gallras 24 

timmar efter skanning till PMO. 

Pedagogiskt utlåtande, kopia Akt i dokumentskåp Papper Vid inaktualitet Original bevaras i den pedagogiska 

verksamheten. 

Korrespondens PMO Digital 

 

Se anm. Relevant korrespondens förs till 

journalen. Korrespondens av 

rutinmässig karaktär gallras vid 

inaktualitet. 

Remiss PMO Digital 

 

Bevaras Pappershandling förvaras i 

pappersjournal eller gallras 24 

timmar efter skanning till PMO. 

Medgivande för inhämtande av 

journalkopior, kopia 

PMO Digital Se anm. Gallras när journal inkommit, 

original finns hos utlämnande 

myndighet. 
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Samtycke att överlämna journalkopia 

till mottagande skola.  

PMO Digital Bevaras Inkomna (när vi lämnar ut en journal): 

skannas till PMO, fysisk handling kan 

gallras efter 24 timmar.  

Remissbekräftelse och remissvar PMO Digital Bevaras Skannas och förs till journalen. 

Fysisk handling gallras efter 24 

timmar. 

 

Psykologjournal, original PMO Digital Se anm. Åter till ansvarig vårdgivare efter att 

journalen kopierats eller betryggande 

dokumentation har gjorts. 

Psykologjournal, (andra vårdgivare), 

kopia 

PMO Digital Se anm. Relevanta journalkopior förs till 

journalen. Journalkopior av annan 

karaktär gallras vid inaktualitet. 

Original finns hos utlämnande 

myndighet. 

Bedömning, utlåtande från annan 

myndighet, kopia 

PMO Digital Se anm. Relevanta bedömningar/utlåtanden 

förs till journalen. Journalkopior av 

annan karaktär gallras vid 

inaktualitet. Original finns hos 

utlämnande myndighet. 

5.1.6.5 Process: Tillhandahålla psykosociala (kurativa) insatser 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Psykosociala (kurativa) 

insatser 

 

Kuratorsakt PMO Digital Bevaras För asylsökande, gömda elever eller 

elever med skyddad identitet sker 

dokumentation för samtliga handlingar 

enbart i pappersform, och förvaras i 

journalskåp i respektive skolas 

närarkiv. 

 

Relevant dokumentation förs till 

kurators-/gemensamma elevakten 

beroende på graden av sekretess. 
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Dokumentation av annan karaktär 

gallras vid inaktualitet.  
Självskattningsinstrument PMO/Akt i 

dokumentskåp 

Digital/Papper Se anm. Självskattningsinstrument av 

betydelse för undersökning, 

bedömning, beslut, diagnos eller 

uppföljning bevaras. 

 

Självskattningsinstrument etc. av 

tillfällig eller ringa betydelse gallras 

vid inaktualitet. 

Pedagogiskt utlåtande, kopia Akt i dokumentskåp Papper Bevaras Original bevaras i den pedagogiska 

verksamheten. 

Korrespondens PMO Digital Se anm. Relevant korrespondens förs till 

kuratorsakten. Korrespondens av 

rutinartad karaktär gallras vid 

inaktualitet. 

Remiss/brev angående elev PMO Digital Bevaras  

Läkarintyg PMO Digital Bevaras Pappershandling förvaras i 

pappersjournal eller gallras 24 

timmar efter skanning till PMO. 

Medgivande för inhämtande av kurators 

dokumentation på annan 

myndighet/skola, kopia 

PMO/ 

Akt i dokumentskåp 

Digital/Papper Se anm. Gallras när dokumentation 

inkommit. Original finns hos 

utlämnande myndighet. 

Samtycke att överlämna kopia på 

kuratorsakt till mottagande skola  

PMO/ 

Akt i dokumentskåp 

Digital/ 

Papper 

Bevaras Inkomna (när vi lämnar ut en journal): 

skannas till PMO, fysisk handling kan 

gallras efter 24 timmar.  

Remissbekräftelse och remissvar/svar 

på brev angående elev 

PMO Digital Bevaras Skannas och förs till journalen. 

Fysisk handling gallras efter 24 

timmar. 

Kurators dokumentation från annan 

myndighet, kopia 

PMO Digital Se anm. Relevant dokumentation förs till 

journalen. Dokumentation av annan 

karaktär gallras vid inaktualitet. 



32 

Bedömning, utlåtande från annan 

myndighet, kopia 

PMO Digital Se anm. Relevant dokumentation förs till 

journalen. Dokumentation av annan 

karaktär gallras vid inaktualitet. 

5.1.6.6 Process: Tillhandahålla skolledarinsatser  

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Skolledarinsatser/ 

delegerade 

skolledarinsatser 

Rektorsakt PMO Digital Bevaras För asylsökande, gömda elever eller 

elever med skyddad identitet sker 

dokumentation för samtliga handlingar 

enbart i pappersform, och förvaras i 

journalskåp i respektive skolas 

närarkiv.  

 

Relevant dokumentation förs till 

rektors-/gemensamma elevakten 

beroende på graden av sekretess. 

Dokumentation av annan karaktär 

gallras vid inaktualitet.  

Medgivande för inhämtande av rektors 

dokumentation på annan 

myndighet/skola, kopia 

PMO Digital Se anm. Gallras när dokumentation 

inkommit. Original finns hos 

utlämnande myndighet. 

Samtycke att överlämna rektorsakt till 

mottagande skola  

PMO Digital Bevaras Inkomna (när vi lämnar ut en journal): 

skannas till PMO, fysisk handling kan 

gallras efter 24 timmar.  

Rektors dokumentation från annan 

myndighet, kopia 

PMO Digital Se anm. Relevant dokumentation förs till 

rektors-/gemensamma elevakten 

beroende på graden av sekretess. 

Dokumentation av annan karaktär 

gallras vid inaktualitet. 

5.1.6.7 Process: Tillhandahålla specialpedagogiska insatser  

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 



33 

Specialpedagogiska 

insatser 

Specialpedagogakt  PMO  Digitalt  Bevaras  För asylsökande, gömda elever eller 

elever med skyddad identitet sker 

dokumentation för samtliga 

handlingar enbart i pappersform, och 

förvaras i journalskåp i respektive 

skolas närarkiv.  

 

Relevant dokumentation förs till 

specialpedagogs-/gemensamma 

elevakten beroende på graden av 

sekretess. Dokumentation av annan 

karaktär gallras vid inaktualitet.  

Screening  PMO Digital Vid inaktualitet Kan ingå i utredningen om särskilt 

stöd, se process 5.7.1.4, 5.7.1.5 eller 

5.7.1.6. Vid hög sekretess förvaras det 

i PMO, annars i Vklass  

 

Pedagogisk kartläggning PMO Digital Se anm. Observation av hinder och 

möjligheter i skolmiljön av betydelse 

för bedömning, beslut och åtgärd 

bevaras. 
Kan ingå i utredningen om särskilt 

stöd, se process 5.7.1.4, 5.7.1.5 eller 

5.7.1.6. Vid hög sekretess förvaras det 

i PMO, annars i Vklass.  

Om dokumentationen är av tillfällig 

eller ringa karaktär gallras den vid 

inaktualitet. 

Pedagogisk bedömning PMO Digital Bevaras  

Korrespondens PMO Digital Se anm. Relevant korrespondens förs till 

specialpedagogakten. Korrespondens 
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av rutinmässig karaktär gallras vid 

inaktualitet. 

Rekvisition för inhämtande av 

specialpedagogakt på annan skola, 

kopia 

PMO Digital Se anm. Gallras när dokumentation 

inkommit. Original finns hos 

utlämnande myndighet. 

Samtycke att överlämna kopia på 

specialpedagogakt till mottagande skola  

PMO 

 

Digital 

 

Bevaras Inkomna (när vi lämnar ut en journal): 

skannas till PMO, fysisk handling kan 

gallras efter 24 timmar.  

Medgivande för inhämtande av 

bedömning, utlåtande från utredande 

instans, kopia 

PMO Digital Se anm. Gallras när dokumentation 

inkommit. Original finns hos 

utlämnande myndighet. 

Specialpedagogs dokumentation från 

annan myndighet, kopia 

PMO Digital Se anm. Relevant dokumentation förs till 

specialpedagogakten. 

Dokumentation av annan karaktär 

gallras vid inaktualitet. Original finns 

hos utlämnande myndighet. 

 

5.1.6.8 Process: Tillhandahålla elevhälsans gemensamma insatser  

Beskrivning: Handlingarna inom processen elevhälsans gemensamma insatser är, till skillnad från de övriga, inte sekretesskyddad per profession. I denna process har 

därmed elevhälsans samtliga yrkeskategorier tillgång.  

 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Elevhälsans 

gemensamma insatser 

Gemensam elevakt PMO Digital Bevaras I den gemensamma elevakten arbetar 

skolsköterskan, skolläkare, 

skolkurator, psykolog, rektor och 

specialpedagog. 

 

För asylsökande, gömda elever eller 

elever med skyddad identitet sker 

dokumentation för samtliga 

handlingar enbart i pappersform, och 
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förvaras i rektorns elevakt i 

respektive skolas närarkiv.  

Egenvårdplan, intyg etc PMO Digital Bevaras  

Kostintyg, kopia PMO Digital Vid inaktualitet Original finns hos kostenheten. 

Olycksfallsrapport PMO Digital Bevaras Hanteras enligt anvisning på första 

sidan i blanketten. 

Protokoll från möten med elev, 

vårdnadshavare, god man, 

kontaktperson 

PMO Digital Bevaras Kallas ibland elevvårdskonferens.  

 

Elevprotokoll PMO Digital Bevaras  

Korrespondens PMO Digital Se anm. Relevant korrespondens för 

gemensamma elevhälsan förs till 

gemensamma akten. Korrespondens 

av rutinartad karaktär gallras vid 

inaktualitet. 

Samtycke att överlämna kopia på 

gemensamma akten till mottagande 

skola.  

PMO Digital 

 

Bevaras  

5.7 Verksamhetsområde: Gymnasieskola 

5.7.0 Processgrupp: Leda- Styra- Organisera 

5.7.0.1 Process: Leda 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Samverka med andra 

aktörer 

Kallelse Samarbetsrum 

 

Digital  2 år För samråd som berör elever så kan 

kopia läggas in i Vklass. 

Protokoll från forum för samråd 

 

Samarbetsrum Digital Bevaras För samråd som berör elever så kan 

kopia läggas in i Vklass. 

Förslag från forum för samråd  Samarbetsrum Digital Bevaras För samråd som berör elever så kan 

kopia läggas in i Vklass. 

Kallelse Samarbetsrum Digital 2 år  
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Hantera lokal 

samverkansgrupp 

Möteshandling Samarbetsrum Digital Se anm. Handlingar som används som 

beslutsunderlag hanteras i enlighet 

med kommunens regler för 

ärendehantering och bevaras.  

 

Handlingar som används för 

informationspunkter och 

presentationer gallras vid 

inaktualitet. 

Protokoll Närarkiv Papper Bevaras Kopia scannas in digitalt och läggs i 

samarbetsrum. 

Hantera kategoriträffar 

och kollegiala möten 

Minnesanteckning Samarbetsrum Digital Se anm. Anteckningar som endast fungerat 

som ett stöd under mötet och som 

saknar beslut och inte kan ses vara av 

betydelse för verksamheten, kan 

gallras direkt. 

Bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå 

Lokalt utarbetad enkät Samarbetsrum Digital Se anm. Svaren ska gallras när en 

sammanställning har gjorts av dem 

om de innehåller personuppgifter. 

Sammanställningen bevaras 

tillsammans med ett obesvarat 

frågeformulär. 

Uppföljning av systematiskt 

kvalitetsarbete 

Ciceron Digital Bevaras Årlig sammanställning. 

Kursutvärdering Se anm. Se anm. Se anm. När sammanställning är klar, ska de 

gallras. 

 

Kursutvärdering kan göras genom 

papper och förvaras då hos läraren i 

låst skåp tills sammanställning är 

klar, kan även göras via Vklass och 

Forms. 
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5.7.0.2 Process: Styra 

Hantera lokala 

styrdokument 

Styrdokument Ciceron Digital Bevaras Avser övriga handlingar som 

beskriver vad och varför en uppgift 

ska utföras. 

Handledning Se anm. Se anm. Se anm. Avser handlingar som beskriver hur 

en uppgift ska utföras t.ex. lathundar 

och rutinbeskrivningar. 

Handledningar av uppgifter kopplat 

till skolhälsovården ska registreras i 

Ciceron och bevaras. Övriga 

handledningar hanteras i 

samarbetsrum och kan gallras vid 

inaktualitet. 

Lokal genomförandeplan Stratsys Digital Bevaras  

Plan mot kränkande behandling Samarbetsrum  Digital  Bevaras Dokumentation av aktiva åtgärder 

mot trakasserier och diskriminering. 

Hantera ordning och 

disciplinära åtgärder 

Ordningsregler Vklass Digital Bevaras  

Polisanmälan Närarkiv Papper Bevaras  

Tillbuds- och olycksrapport Närarkiv Papper Bevaras Kopior skickas in till förvaltningen 

en gång om året. 

Anteckningar och korrespondens 

rörande disciplinära frågor 

Närarkiv Papper Bevaras  

Utredning 

 

Närarkiv Papper Bevaras  

Inhämtande av yttrande Närarkiv Papper Bevaras  

Skriftlig varning Närarkiv Papper Bevaras  

Beslut om åtgärder för att upprätthålla 

trygghet och studiero (disciplinära 

åtgärder) 

Närarkiv Papper Bevaras  

5.7.0.3 Process: Organisera 

Planera och följa upp 

läsår 

Organisationsplan 

 

Samarbetsrum Digital Se anm. Uppdateras fortlöpande. 
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Anmälan om val av studieinriktning Procapita/Skolplatse

n/Pärm 

Digital/Papper Se anm.  Registreras i Procapita/Skolplatsen 

och kan gallras när elev slutar 

skolan. 

Elevhistorik Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras ”Elevkort”. Avser uppgifter om elevs 

studieplan, tillval, språkval, elevens 

val, studieavbrott, elevhändelse – 

utflyttad mm. (klasstillhörighet, 

skolor etc.). 

Klasslista 

 

Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras  

Kurs- och grupplista Procapita/Skolplatse

n 

Digital Efter avslutad 

skolgång 

 

CSN Rapport till CSN om obehöriga elever Procapita/Skolplatse

n 

Digital 3 år efter avslutad 

skolgång 

 

Samverka med 

vårdnadshavare och 

elev 

Anhörigblankett Närarkiv Papper Efter läsårets slut  

Information av kortvarig betydelse Vklass Digital Se anm. Information till 

elever/vårdnadshavare, till exempel 

om klassresa kan gallras vid 

inaktualitet. 

Rutinkorrespondens med elever och 

vårdnadshavare 

Se anm. Se anm. Se anm. Avser olika typer av 

upplysningar/medgivanden som kan 

komma in på olika sätt med kortvarig 

betydelse, kan gallras vid 

inaktualitet. 

Hantera skyddade 

personuppgifter 

Individuell handlingsplan för skyddad 

identitet 

Manuellt diarium i 

Närarkiv 

Papper Efter avslutad 

skolgång 

 

Medgivandeblankett från 

vårdnadshavare att skydd upphävs på 

deras ansvar 

Manuellt diarium i 

Närarkiv 

Papper Efter avslutad 

skolgång 
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Blankett om hantering av 

personuppgifter 

Manuellt diarium i 

Närarkiv 

Papper Bevaras  

Schemalägga Elevschema Skola 24- schema Digital Efter avslutad 

skolgång 

 

Klasschema Skola 24- schema Digital Bevaras  

Personalschema Skola 24- schema Digital 2 år  

Lokalschema Skola 24- schema Digital 2 år  

Nationell 

idrottsutbildning (NIU) 

Samverkansavtal nationell 

idrottsutbildning (NIU) 

Närarkiv Papper Efter avtalstidens 

slut 

Avser avtal med annan kommun. 

Kopia i Ciceron. 

Ansökan om att bedriva nationell 

idrottsutbildning (NIU) 

Ciceron Digital Bevaras Avser ansökan till Skolverket. 

Beslut att bedriva nationell 

idrottsutbildning (NIU) 

Ciceron Digital Bevaras Avser beslut från Skolverket. 

5.7.1 Process: Driva Gymnasium 

5.7.1.1 Process: Anta och placera elev  

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera val av skola Ansökan Indra Digital Se anm. Inklusive bilagor, gallras automatiskt 

i Indra. 

Överlämnad dokumentation från andra 

skolor 

Ciceron Digital Bevaras T.ex. betygskopior från annan 

kommun.  

 

Papperskopia gallras efter 

inskanning. 

Blankett för val och byte av skola Närarkiv Papper 1 år  

Avslagsbeslut om placering 

 

Ciceron Digital Bevaras  

Pedagogisk överlämning till nationella 

program och introduktionsprogram från 

grundskolan 

Vklass Digital Bevaras För IM-elever finns även en elevakt 

(i låst arkivskåp) där kopior på 

underlag vid överlämning och 

löpande minnes- och 
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mötesanteckningar kan hanteras 

under elevens studietid. Kopiorna 

gallras efter avslutad studietid. 

Mötesanteckningar och korrespondens 

kring överlämning 

Vklass Digital Efter avslutad 

skolgång 

Anteckningar av betydelse som tas i 

samband med överlämning till 

nationella program och 

introduktionsprogram kan noteras i 

Vklass. 

Studieplan och val 

 

Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras  

Placering för elev 

 

Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras Det är viktigt att inte ta bort tidigare 

placeringar för elever när ny 

placering görs. 

Beslut om senare antagning 

(inskrivningsblankett) 

Pärm Papper Se anm. Kan gallras när elev slutat skolan. 

Antagningsstatistik Ciceron Digital Bevaras Uppgifter som ger en 

sammanfattning av antagningen, t.ex. 

antal antagna per utbildning och 

behörighet, kvoter etc. 

 

Rutinkorrespondens Se anm. Se anm. Se anm. Rutinmässig korrespondens av ringa 

betydelse rörande antagning, 

ansökningar etc. kan gallras vid 

inaktualitet. 

 

 

Yttrande/beslut över skolgång i annan 

kommun samt mottagningsbeslut för 

elever utanför GR-kommunerna 

Närarkiv Papper 1 år  

 

Yttrande från elevers hemkommuner 

kring vårdnadshavares/elev önskemål 

Närarkiv Papper 1 år  
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om utbildningsplats i annan kommun 

samt beslut att ta emot elev från annan 

kommun 

Avtal om ersättning för mottagande av 

elev samt för elev med placering i 

annan kommun 

Närarkiv Papper Se anm. Efter avslutad skolgång. 

Förteckning eller register över elever 

som går i skolan i en annan kommun  

Närarkiv Papper Bevaras Listor tas ut vid september och 

februari. Uppgifterna skrivs ut från 

Indra, information/sök elev. I rutan 

urval i högra hörnet välj ruta Val 

utanför GR. 

 

Uppgift om skolkommun bör finnas i 

registret eftersom uppgifter rörande 

eleven kan behöva sökas även efter 

mycket lång tid. 

Avsägelse om 

studieplats 

Svar om avsägelse om studieplats Ciceron Digital Bevaras  

Hantera förändringar i 

skolgång 

Ansökan om förändrad studiegång Ciceron Digital Bevaras  

Utredning om förändrad studiegång Ciceron Digital Bevaras  

Beslut om förändrad studiegång Ciceron Digital Bevaras  

Överklagan Ciceron Digital Bevaras För hantering av överklagan, se 

separat kommunövergripande 

process ”Hantera överklagande och 

omprövning” (1.4.4.1). 

Administrera 

sommarskola 

Ansökan om sommarskola E-tjänst Digital Se anm. Gallras när eleven genomfört 

sommarskola. 

5.7.1.2 Process: Registrera närvaro och förebygga skolfrånvaro  

 

Följa upp närvaro Närvarolista Vklass Digital 3 år efter avslutad 

skolgång 
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Rapport över när- och frånvaro Vklass Digital 3 år efter avslutad 

skolgång 

 

Bevilja eller avslå 

ledighet 

Beviljad ansökan om ledighet Vklass Digital Se anm. Gallras när eleven slutat skolan. 

Avslagen ansökan om ledighet Vklass Digital Bevaras  

Överklagan av ansökan om ledighet Ciceron Digital Bevaras För hantering av överklagan, se 

separat kommunövergripande 

process 1.4.4.1. 

Utreda frånvaro Utredning av problematisk frånvaro Ciceron Digital Bevaras  

Anmälan om problematisk frånvaro Ciceron Digital Bevaras Omfattar information till andra 

kommuner som elever är 

hemmahörande i. 

5.7.1.3 Process: Hantera undervisning och praktik 

Undervisning och 

praktik 

Planering av undervisning Vklass Digital Vid inaktualitet  

Undervisningsmaterial Se anm. Se anm. Se anm. Kan gallras efter att kursen är 

avslutad, om det är en kurs som ej 

har betygsatts. Vid betygssättning 

kan det gallras efter att tiden för 

omprövning har gått ut. 

 

Undervisningsmaterial kan finnas i 

olika format till exempel i papper 

eller digitalt i Vklass.  

Kunskapskrav, matriser (ämnesvis, 

övergripande) 

Vklass Digital Bevaras Undervisningsmaterial kopplade till 

kunskapskrav.  

Visad kunskap (Samlad bedömning) Vklass Digital Bevaras  

Elevportfolio Vklass Digital Efter att slutbetyg 

är satt 

Avser handlingar som produceras av 

eleven.  

Elevlogg Vklass Digital Vid läsårets slut Löpande dokumentation om lärandet 

på individnivå. 

Handlingar rörande praktik och beslut 

om praktikplacering 

Praktikplatsen.se/Me

ntor 

Digital/Papper Vid inaktualitet Pågår test med digitalt förfarande via 

Praktikplatsen.se. Gäller handledning 
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för t.ex. arbetsplatskontakter, 

praktikbesked, omdömen. 

Sammanställning över genomförd 

praktik 

Närarkiv Papper Bevaras Uppgifter om genomförd praktik 

dokumenteras. 

Praktikintyg Närarkiv Papper Efter avslutad 

skolgång 

 

Kursplan, lokala Ciceron Digital Bevaras  

Individuell studieplan Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras  

5.7.1.4 Process: Ge modersmålsundervisning 

Ge modersmåls-

undervisning 

Ansökan om modersmålsundervisning 

och studiehandledning 

Närarkiv Papper Efter avslutad 

skolgång 

I de fall ansökan kommer in via e-

tjänst eller e-mejl, skrivs den ut och 

förvaras i närarkiv. 

Avanmälan om 

modersmålsundervisning 

Närarkiv Papper Efter avslutad 

skolgång 

 

Förteckning över elever som fått 

modersmåls-undervisning 

Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras  

5.7.1.5 Process: Upptäcka, utreda och tillgodose behov av särskilt stöd 

Extra anpassningar Dokumentation av extra anpassningar  Vklass Digital Efter avslutad 

skolgång 

 

Anmäla behov av 

särskilt stöd 

Anmälan om särskilt stöd Vklass Digital 

 

Efter avslutad 

skolgång 

 

Utreda behov av 

särskilt stöd 

Utredning Vklass Digital Bevaras  

Tillgodose stödbehov  Beslut om åtgärdsprogram Ciceron Digital Bevaras Administreras i Vklass, undertecknat 

beslut läggs in i Ciceron. 

Utvärdera stödåtgärder Utvärdering av åtgärdsprogram Vklass Digital Bevaras  

Inhämta information 

och kommunicera 

Mötesanteckning kring särskilt stöd Vklass Digital Se anm. Kan gallras när relevanta uppgifter är 

dokumenterade i modulen om 

särskilt stöd i Vklass. 

Korrespondens kring särskilt stöd PMO Digital Se anm. Korrespondens av betydelse bevaras 

(medicinskt PMO) annars hanteras 
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det i Vklass. Korrespondens av ringa 

karaktär gallras vid inakualitet. 

5.7.1.6 Process: Genomföra prov och sätta betyg 

Genomföra prov  Prov, ej nationella Se anm. Se anm. Efter kursens slut Avser elevlösningar från 

diagnostiska prov, läxförhör, tester 

och andra elevarbeten etc. 

 

Kan vara både digitala och i 

pappersform. Pappersform sparas 

hos läraren i låst skåp, digitalt sparas 

i aktuellt system. 

Nationella prov, elevsvar svenska Skolans 

Närarkiv/Dugga 

Papper/Digital Bevaras Avser även svenska som andraspråk. 

Ska arkiveras i kommunarkivet efter 

5 år. 

 

Nationella prov, elevsvar övriga ämnen Skolans 

Närarkiv/Dugga 

Papper/Digital 5 år   

Nationella prov, sammanställning av 

resultat, svenska 

Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras  

Nationella prov, sammanställning av 

resultat, övriga ämnen 

Procapita/Skolplatse

n 

Digital 5 år   

Lärarhandledning för nationella prov Skolans Närarkiv Papper 5 år   

Texthäften till nationella prov Skolans Närarkiv Papper 5 år   

Sätta betyg Slutbetyg 

 

Skolans Närarkiv Papper Bevaras Avser kopia på slutbetyg. Original 

avhändas till elev. Ska arkiveras i 

kommunarkivet efter 5 år. 

Betygskatalog 

 

Skolans Närarkiv Papper Bevaras Ska arkiveras i kommunarkivet efter 

5 år. 

 

Resultat av prövning  Skolans Närarkiv Papper Bevaras Bör förvaras tillsammans med 

betygskatalog eller individuella 
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betyget. Ska arkiveras i 

kommunarkivet efter 5 år. 

Samlat betygsdokument/studiebevis, 

kopia. För elever som ej får slutbetyg. 

Skolans Närarkiv Papper Bevaras Avser kopia på slutbetyg. Original 

avhändas till elev. Ska arkiveras i 

kommunarkivet efter 5 år. 

Anmälan till prövning Skolans Närarkiv Papper Se anm. När prövning är genomförd. 

Omprövning av betyg, beslut och 

handlingar 

Skolans Närarkiv Papper Bevaras Ska arkiveras i kommunarkivet efter 

5 år. 

5.7.2 Process: Hantera utvecklingssamtal 

Hantera 

utvecklingssamtal 

Anteckning från utvecklingssamtal eller 

motsvarande 

Vklass Digital Efter avslutad 

skolgång 

Avser löpande dokumentation som 

uppstår i samband med 

utvecklingssamtal. 

Bedömning och 

kunskapsdokumentation 

Vklass Digital Se anm. Gallras när betygen är satta och 

beslut fattat. 

 

Avser hittills uppnådda mål. 

5.7.1.8 Process: Driva gymnasial lärlingsutbildning 

 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Gymnasial 

lärlingsutbildning 

Ansökning om att anordna gymnasial 

lärlingsutbildning, med tillhörande 

bilaga 

Ciceron Digital Bevaras  

Avtal mellan skolhuvudmannen och 

mottagande arbetsplatser 

Ciceron Digital Bevaras  

Protokoll, lärlingsråd Ciceron Digital Bevaras  

Dokumentation av lärlingsarbetet Ciceron Digital Bevaras Dokumentation av allmänt intresse 

t.ex. om utvecklingen av 

lärlingsprogrammet. 

Intyg från arbets-/praktikplats  Skolans Närarkiv Papper Bevaras Om en elev avbryter den 

arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen ska rektorn utfärda ett 
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intyg om eleven begär det med 

uppgifter om hur stor del av 

utbildningen som eleven har 

genomgått och innehållet i den 

genomgångna delen av utbildningen. 

Ska arkiveras i kommunarkivet efter 

5 år. 

5.7.2 Processgrupp: Driva gymnasiesärskola 

5.7.2.1 Process: Anta och placera elev 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Pröva 

målgruppstillhörighet 

till gymnasiesärskola 

Ansökan till gymnasiesärskola 

 

Ciceron Digital Bevaras  

Pedagogisk bedömning 

(mottagningshandling) 

Ciceron Digital Bevaras  

Medicinsk bedömning 

(mottagningshandling) 

Ciceron Digital Bevaras  

Psykologisk bedömning 

(mottagningshandling) 

Ciceron Digital Bevaras  

Social bedömning 

(mottagningshandling) 

Ciceron Digital Bevaras  

Medgivande till mottagande Ciceron Digital Bevaras  

Mottagningsbeslut 

 

Ciceron Digital Bevaras Innehåller en samlad bedömning av 

pedagogisk, medicinsk, psykologisk 

och social bedömning. 

Följa upp placering i 

gymnasiesärskolan 

Uppföljningshandlingar av 

skolformsplacering 

Ciceron Digital Bevaras  

Mötesanteckningar och korrespondens 

kring överlämning 

Närarkiv Papper 1 år  

Godkännande av överlämnande av 

handlingar och information 

Vklass Digital Bevaras  
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Hantera förändringar i 

skolgång 

Ansökan om förändrad studiegång Ciceron Digital Bevaras  

Utredning om förändrad studiegång Ciceron Digital Bevaras   

Beslut om förändrad studiegång Ciceron Digital Bevaras  

Överklagan Ciceron Digital Bevaras För hantering av överklagan, se 

separat kommunövergripande 

process ”Hantera överklagande och 

omprövning” (1.4.4.1). 

Administrera 

sommarskola 

Ansökan om sommarskola E-tjänst Digital Se anm. Gallras efter genomförd 

sommarskola. 

5.7.2.2 Process: Registrera närvaro och förebygga skolfrånvaro 

Följa upp närvaro Närvarolista Vklass Digital 3 år efter avslutad 

skolgång 

 

Rapport över när- och frånvaro Vklass Digital 3 år efter avslutad 

skolgång 

 

Bevilja eller avslå 

ledighet 

Beviljad ansökan om ledighet Vklass Digital Se anm. När eleven slutat skolan. 

Avslagen ansökan om ledighet  Vklass Digital Bevaras  

Överklagan av ansökan om ledighet Ciceron Digital Bevaras För hantering av överklagan, se 

separat kommunövergripande 

process 1.4.4.1. 

Utreda frånvaro Utredning av problematisk frånvaro Ciceron Digital Bevaras  

Anmälan om problematisk frånvaro Ciceron Digital Bevaras Omfattar information till andra 

kommuner som elever är 

hemmahörande i. 

5.7.2.3 Process: Hantera undervisning och praktik 

 Undervisningsmaterial OneDrive Digital Se anm. Kan gallras efter att kursen är 

avslutad, om det är en kurs som ej 

har betygsatts. Vid betygssättning 

kan det gallras efter att tiden för 

omprövning har gått ut. 
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Undervisningsmaterial kan läggas 

som kopia i Vklass. 

Planering av undervisning Vklass Digital Vid inaktualitet  

Elevportfolio Vklass Digital Efter att slutbetyg 

är satt 

Avser handlingar som produceras av 

eleven.  

Elevlogg Vklass Digital Vid läsårets slut Löpande dokumentation om lärandet 

på individnivå. 

Handlingar rörande praktik och beslut 

om praktikplacering 

Praktikplatsen.se/Me

ntor 

Digital/Papper Vid inaktualitet Pågår test med digitalt förfarande via 

Praktikplatsen.se. Gäller handledning 

för t.ex. arbetsplatskontakter, 

praktikbesked, omdömen. 

Sammanställning över genomförd 

praktik 

Närarkiv Papper Bevaras Uppgifter om genomförd praktik 

dokumenteras. 

Praktikintyg Närarkiv Papper Efter avslutad 

skolgång 

 

Individuell studieplan Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras  

5.7.2.4 Process: Ge modersmålsundervisning 

Ge modersmåls-

undervisning 

Ansökan om modersmålsundervisning 

och studiehandledning 

Närarkiv Papper Efter avslutad 

skolgång 

I de fall ansökan kommer in via e-

tjänst eller e-mejl, skrivs den ut och 

förvaras i närarkiv. 

Avanmälan om 

modersmålsundervisning 

Närarkiv Papper Efter avslutad 

skolgång 

 

Förteckning över elever som fått 

modersmåls-undervisning 

Procapita/Skolplatse

n 

Digital Bevaras  

5.7.2.5 Process: Upptäcka, utreda och tillgodose behov av särskilt stöd 

Extra anpassningar Dokumentation av extra anpassningar  Vklass Digital Efter avslutad 

skolgång 

 

Anmäla behov av 

särskilt stöd 

Anmälan om särskilt stöd Vklass Digital Efter avslutad 

skolgång 
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Utreda behov av 

särskilt stöd 

Utredning Vklass Digital Bevaras  

Tillgodose stödbehov  Beslut om åtgärdsprogram Ciceron Digital Bevaras Administreras i Vklass, undertecknat 

beslut läggs in i Ciceron. 

Utvärdera stödåtgärder Utvärdering av åtgärdsprogram Vklass Digital Bevaras  

Inhämta information 

och kommunicera 

Mötesanteckning kring särskilt stöd Vklass Digital Se anm. Kan gallras när relevanta uppgifter är 

dokumenterade i modulen om 

särskilt stöd i Vklass.  

Korrespondens kring särskilt stöd PMO Digital Se anm. Korrespondens av betydelse bevaras 

(medicinskt PMO) annars hanteras 

det i Vklass.  

 

Korrespondens av ringa karaktär 

gallras vid inaktualitet.  

5.7.2.6 Process: Genomföra prov och sätta betyg 

Genomföra prov Prov Skolans Närarkiv Papper Efter läsårets slut Avser elevlösningar från 

diagnostiska prov, läxförhör, tester 

och andra elevarbeten etc. 

Sätta betyg Gymnasiesärskolebevis 

 

Skolans Närarkiv Papper Bevaras Avser kopia. Original avhändas till 

elev. Ska arkiveras i kommunarkivet 

efter 5 år. 

Betygskatalog 

 

Skolans Närarkiv Papper Bevaras Ska arkiveras i kommunarkivet efter 

5 år. 

Skriftliga tester och prov, elevlösningar Skolans Närarkiv Papper Se anm. Då betyg är satt och då tiden för 

omprövning av betyg löpt ut. 

Omprövning av betyg, beslut och 

handlingar 

Skolans Närarkiv Papper Bevaras Ska arkiveras i kommunarkivet efter 

5 år. 

5.7.2.7 Process: Hantera utvecklingssamtal 
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Hantera 

utvecklingssamtal 

Anteckning från utvecklingssamtal eller 

motsvarande 

Vklass Digital Efter avslutad 

skolgång 

Avser löpande dokumentation som 

uppstår i samband med 

utvecklingssamtal. 

Bedömning och 

kunskapsdokumentation 

Vklass Digital Se anm. Gallras när betygen är satta och 

beslut fattat. 

 

Avser hittills uppnådda mål. 

5.8 Verksamhetsområde: Kommunal vuxenutbildning 

5.8.1 Processgrupp: Leda- Styra- Organisera  

5.8.1.1 Process: Leda 

Aktivitet Handling Förvaring  Format  Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera lokalt 

kvalitetsarbete 

Resultat elevenkät Samarbetsrum Digital Se anm. Gallras inför ny avtalsperiod. 

Enkäten genomförs i enkätverktyg 

och resultatet tas ut och förvaras i 

samarbetsrum. 

Rutiner och riktlinjer för 

vuxenutbildningen i Kungsbacka 

kommun 

Samarbetsrum Digital Bevaras Kopplat till upphandlade avtal och 

avtalsperiod med leverantörer av 

vuxenutbildning. 

 

Avvikelsehantering, registrering Samarbetsrum Digital Se anm. Avvikelsehantering (Excelfil) 

 

Gallras när årsrapport är klar. 

 

Avvikelserapport Samarbetsrum Digital Bevaras Gäller upphandlade skolor. 

Kvalitetsredovisning  Ciceron Digital Bevaras  

Granskning av upphandlade skolor, 

slutrapport 

Ciceron Digital Bevaras  
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Statistik till andra myndigheter (t. ex 

SCB, skolverket) 

Alvis Digital Se anm. Statistiken hämtas från Alvis. Gallras 

när statistiken är ivägskickad till 

berörd myndighet. 

5.8.1.2 Process: Styra 

Hantera skolfrågor Likabehandlingsplan 

 

 

 

Ciceron  Digital Bevaras Årliga planer för att förebygga och 

förhindra diskriminering och 

kränkningar samt utredningar och 

uppgifter om vidtagna åtgärder. 

Egenupprättade bevaras, de som 

upphandlade skolor upprättar kan 

gallras vid avtalsbryt. 

Betygskatalog  Närarkiv Papper Bevaras Betyg och intyg ska kunna 

sammanställas för varje enskild 

deltagare. 

 

Betygskopia av slutbetyg och 

examensbevis 

Närarkiv Papper Bevaras Original lämnas till elev. 

Nationella prov, elevsvar, svenska och 

svenska som andraspråk 

Närarkiv Papper Bevaras  

Nationella prov, elevsvar övriga ämnen Närarkiv Papper 5 år   

Nationella prov, sammanställning av 

resultat, svenska och svenska som 

andraspråk 

Alvis Digital 

 

Bevaras  

Nationella prov, sammanställning av 

resultat, övriga ämnen 

Alvis Digital 5 år   

Lärarhandledningar för nationella prov Närarkiv Papper 5 år   

Texthäften till nationella prov Närarkiv Papper 5 år   
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Korrespondens med elev Alvis Digital 3 år Korrespondens med elev med 

uppgifter väsentliga för elev eller 

skolan.  

Hanteras i första hand i Alvis, om 

elev kommer in med papper sätts 

pappret i en pärm. 

Ansökan/anmälan till prövning Pärm Papper 3 år Prövningsanmälan görs på 

pappersblankett därefter registreras 

uppgifterna i Alvis och blanketten 

sätts in i pärm. 

5.8.1.3 Process: Organisera 

Planera kurser Orienteringskurs, kursbeskrivning Samarbetsrum Digital Bevaras De kursbeskrivningar som inte finns 

med i kurskatalogen. 

 

Delkurs och individuell kurs, 

kursbeskrivning 

Samarbetsrum Digital Bevaras De kursbeskrivningar som inte finns 

med i kurskatalogen. 

 

Kurskatalog Alvis Digital Bevaras  

5.8.1.4 Process: Bedriva grundläggande vuxenutbildning 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Antagning Ansökan till kurs, antagna elever Alvis Digital Se anm. När eleven slutat sin skolgång kan 

handlingarna gallras. 

 

Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 

Ansökan till kurs, ej antagna elever Alvis Digital 1 år Efter avslutad reservintagning. 
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Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 

Yttrande/beslut över utbildning i annan 

kommun 

Pärm/Alvis Papper/digital Efter avslutad 

utbildning/kurs 

Beslut finns både på papper och 

skannas även in i Alvis 

Elevregistrering Elevhistorik Alvis Digital Bevaras Uppgifter om elevs genomförda 

kurser- och studieavbrott. 

Ansökan/anmälan till prövning Pärm Papper 3 år Prövningsanmälan görs på 

pappersblankett därefter registreras 

uppgifterna i Alvis och blanketten 

sätts in i pärm. 

Underlag för debitering av 

interkommunala avgifter 

Alvis Digital 10 år Debitering av interkommunala 

avgifter in (intäkter) samt för 

prognos interkommunala avgifter ut 

(kostnader). 

Hantera individuell 

studieplan 

Individuell studieplan Alvis Digital Se anm. Då eleven slutat skolan. 

Övrig administration 

gällande 

vuxenutbildning 

Blankett skyddade personuppgifter, 

inklusive ansökningshandling 

Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp. Blanketten behöver sparas så 

länge personen uppbär skyddade 

personuppgifter för identifiering i 

systemet.    

Läkarintyg Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp.  

Gallras när elev avslutar studier. 

Elevklagomål Ciceron Digital Se anm. När avtalsperiod går ut 

Disciplinär åtgärd Ciceron Digital Bevaras Handlingar rörande ex varning, 

avstängning, avvisning av elev. 
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Upphandlade skolor har skyldighet 

att informera rektor på Vuxnas 

lärande, som sedan fattar beslut. 

Längre avstängning görs av 

förvaltningschef/nämnd. 

 

Ge särskilt stöd Läs- och skrivutredning Närarkiv Papper 5 år Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

utredningarna. 

 

Pedagogisk kartläggning/överlämning Närarkiv Papper 1 år efter 

avslutade studier 

Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

kartläggningarna. 

5.8.1.5 Process: Bedriva gymnasial vuxenutbildning 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Antagning Ansökan till kurs, antagna elever Alvis Digital Se anm. När eleven slutat sin skolgång kan 

handlingarna gallras. 

 

Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 

Ansökan till kurs, ej antagna elever Alvis Digital 1 år Efter avslutad reservintagning. 

 

Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 

Yttrande/beslut över utbildning i annan 

kommun 

Pärm/Alvis Papper/digital Efter avslutad 

utbildning/kurs 

Beslut finns både på papper och 

skannas även in i Alvis 

Elevregistrering Elevhistorik Alvis Digital Bevaras Uppgifter om elevs genomförda 

kurser- och studieavbrott. 
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Ansökan/anmälan till prövning Pärm Papper 3 år Prövningsanmälan görs på 

pappersblankett därefter registreras 

uppgifterna i Alvis och blanketten 

sätts in i pärm. 

Underlag för debitering av 

interkommunala avgifter 

Alvis Digital 10 år Debitering av interkommunala 

avgifter in (intäkter) samt för 

prognos interkommunala avgifter ut 

(kostnader). 

Hantera individuell 

studieplan 

Individuell studieplan Alvis Digital Se anm. Då eleven slutat skolan. 

Övrig administration 

gällande 

vuxenutbildning 

Blankett skyddade personuppgifter, 

inklusive ansökningshandling 

Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp. Blanketten behöver sparas så 

länge personen uppbär skyddade 

personuppgifter för identifiering i 

systemet. 

Läkarintyg Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp.  

Gallras när elev avslutar studier. 

Elevklagomål Ciceron Digital Se anm. När avtalsperiod går ut. 

Disciplinär åtgärd Ciceron Digital Bevaras Handlingar rörande ex varning, 

avstängning, avvisning av elev. 

Upphandlade skolor har skyldighet 

att informera rektor på Vuxnas 

lärande, som sedan fattar beslut. 

Längre avstängning görs av 

förvaltningschef/nämnd. 
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5.9 Verksamhetsområde: Särskild utbildning för vuxna 

Ge särskilt stöd Läs- och skrivutredning Närarkiv Papper 5 år Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

utredningarna. 

 

Pedagogisk kartläggning/överlämning Närarkiv Papper 1 år efter 

avslutade studier 

Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

kartläggningarna. 

5.9.1 Processgrupp: Leda- Styra-Organisera  

5.9.1.1 Process: Leda 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera lokalt 

kvalitetsarbete 

Avvikelsehantering, registrering Samarbetsrum Digital Se anm. Avvikelsehantering (Excelfil) 

 

Gallras när årsrapport är klar. 

Kvalitetsredovisning Ciceron Digital Bevaras  

Betygskatalog Närarkiv Papper Bevaras Betyg och intyg ska kunna 

sammanställas för varje enskild 

deltagare. 

 

Betygskopia av slutbetyg och 

examensbevis 

Närarkiv Papper Bevaras Original lämnas till elev. 

Korrespondens med elev Alvis Digital 3 år Korrespondens med elev med 

uppgifter väsentliga för elev eller 

skolan.  
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Hanteras i första hand i Alvis, om 

elev kommer in med papper sätts 

pappret i en pärm. 

5.9.1.2 Process: Styra 

Hantera skolfrågor Likabehandlingsplan Ciceron Digital Bevaras Årliga planer för att förebygga och 

förhindra diskriminering och 

kränkningar samt utredningar och 

uppgifter om vidtagna åtgärder. 

Egenupprättade bevaras, de som 

upphandlade skolor upprättar kan 

gallras vid avtalsbryt. 

 

5.9.1.3 Process: Organisera 

Planera kurser Orienteringskurs, kursbeskrivning Samarbetsrum Digital Bevaras De kursbeskrivningar som inte finns 

med i kurskatalogen. 

 

Delkurs och individuell kurs, 

kursbeskrivning 

Samarbetsrum Digital Bevaras De kursbeskrivningar som inte finns 

med i kurskatalogen. 
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5.9.1.4 Process: Bedriva särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Antagning Ansökan till kurs, antagna elever Alvis Digital Se anm. När eleven slutat sin skolgång kan 

handlingarna gallras. 

 

Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 

Ansökan till kurs, ej antagna elever Alvis Digital 1 år Efter avslutad reservintagning. 

 

Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 

Yttrande/beslut över utbildning i annan 

kommun 

Pärm/Alvis Papper/digital Efter avslutad 

utbildning/kurs 

Beslut finns både på papper och 

skannas även in i Alvis 

Elevregistrering Elevhistorik Alvis Digital Bevaras Uppgifter om elevs genomförda 

kurser- och studieavbrott. 

 

Ansökan/anmälan till prövning Pärm Papper 3 år Prövningsanmälan görs på 

pappersblankett därefter registreras 

uppgifterna i Alvis och blanketten 

sätts in i pärm. 

Underlag för debitering av 

interkommunala avgifter 

Alvis Digital 10 år Debitering av interkommunala 

avgifter in (intäkter) samt för 

prognos interkommunala avgifter ut 

(kostnader). 

 

Hantera individuell 

studieplan 

Individuell studieplan med ändringar Alvis Digital Se anm. Då eleven slutat skolan. 

Övrig administration 

gällande 

vuxenutbildning 

Blankett skyddade personuppgifter, 

inklusive ansökningshandling 

Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp. Blanketten behöver sparas så 

länge personen uppbär skyddade 

personuppgifter för identifiering i 

systemet. 

Läkarintyg Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp.  
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Gallras när elev avslutar studier. 

Elevklagomål Ciceron Digital Se anm. När avtalsperiod går ut. 

Disciplinär åtgärd Ciceron Digital Bevaras Handlingar rörande ex varning, 

avstängning, avvisning av elev. 

Upphandlade skolor har skyldighet 

att informera rektor på Vuxnas 

lärande, som sedan fattar beslut. 

Längre avstängning görs av 

förvaltningschef/nämnd. 

 

Ge särskilt stöd Läs- och skrivutredning Närarkiv Papper 5 år Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

utredningarna. 

 

Pedagogisk kartläggning/överlämning Närarkiv Papper 1 år efter 

avslutade studier 

Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

kartläggningarna. 

 

5.9.1.5 Process: Bedriva särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Antagning Ansökan till kurs, antagna elever Alvis Digital Se anm. När eleven slutat sin skolgång kan 

handlingarna gallras. 

 

Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 

Ansökan till kurs, ej antagna elever Alvis Digital 1 år Efter avslutad reservintagning. 

 

Ansökningshandlingar som kommer 

i pappersform scannas in i Alvis. 
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Yttrande/beslut över utbildning i annan 

kommun 

Pärm/Alvis Papper/digital Efter avslutad 

utbildning/kurs 

Beslut finns både på papper och 

skannas även in i Alvis 

Elevregistrering Elevhistorik Alvis Digital Bevaras Uppgifter om elevs genomförda 

kurser- och studieavbrott. 

 

Ansökan/anmälan till prövning Pärm Papper 3 år Prövningsanmälan görs på 

pappersblankett därefter registreras 

uppgifterna i Alvis och blanketten 

sätts in i pärm. 

Underlag för debitering av 

interkommunala avgifter 

Alvis Digital 10 år Debitering av interkommunala 

avgifter in (intäkter) samt för 

prognos interkommunala avgifter ut 

(kostnader). 

 

Hantera individuell 

studieplan 

Individuell studieplan Alvis Digital Se anm. Då eleven slutat skolan. 

Övrig administration 

gällande 

vuxenutbildning 

Blankett skyddade personuppgifter, 

inklusive ansökningshandling 

Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp. Blanketten behöver sparas så 

länge personen uppbär skyddade 

personuppgifter för identifiering i 

systemet. 

Läkarintyg Pärm Papper Se anm. Sekretesshandling, förvaras i låst 

skåp.  

Gallras när elev avslutar studier. 

Elevklagomål Ciceron Digital Se anm. När avtalsperiod går ut. 

Disciplinär åtgärd Ciceron Digital Bevaras Handlingar rörande ex varning, 

avstängning, avvisning av elev. 

Upphandlade skolor har skyldighet 

att informera rektor på Vuxnas 



61 

lärande, som sedan fattar beslut. 

Längre avstängning görs av 

förvaltningschef/nämnd. 

 

Ge särskilt stöd Läs- och skrivutredning Närarkiv Papper 5 år Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

utredningarna. 

 

Pedagogisk kartläggning/överlämning Närarkiv Papper 1 år efter 

avslutade studier 

Endast enhetschef/rektor och 

specialpedagog har behörighet att se 

kartläggningarna. 

 

5.11 Verksamhetsområde: Yrkeshögskola 

5.11.1 Processgrupp: Leda- Styra-Organisera 

5.11.1.1 Process: Leda 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Antagning Ansökan, antagna Alvis Digital Se anm. När eleven slutat sin skolgång kan 

handlingarna gallras. 

Ansökan, ej antagna Alvis Digital 1 år Efter avslutad reservantagning. 

Valideringshandlingar (bedömning av 

förkunskaper) 

Alvis Digital Se anm. Efter att eleven avslutat sin 

utbildning. 

Antagningslista Pärm Papper Bevaras Bilaga till ledningsgruppsprotokoll. 

Reservlista Pärm Papper Bevaras Bilaga till ledningsgruppsprotokoll. 

Antagningsbesked Alvis Digital Se anm. Efter att eleven avslutat sin 

utbildning. 

Bekräftelse på att sökande vill ha 

erbjuden plats 

Alvis Digital Se anm. Efter att eleven avslutat sin 

utbildning. 

Anmälan till urvalstest Alvis Digital Se anm. När urvalstest är genomfört. 



62 

Urvalstest, resultat och provet Vklass Digital Se anm. När studerande avslutat studierna. 

Skydd av personuppgift i 

verksamhetssystem, blankett 

Pärm i kassaskåp Papper Se anm. Bör förvaras så länge personen är 

aktuell i systemet och så länge som 

person bär skydd runt 

personuppgift. 

Individuell handlingsplan för skyddad 

identitet 

Samarbetsrum Digital Se anm. När studerande avslutat studierna. 

5.11.1.2 Process: Styra 

Ansökningar 

Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) 

Ansökan och utbildningsplan Ciceron Digital Bevaras För bedriva utbildning. 

Beslut från MYH Ciceron 

 

Digital Bevaras  

Ansökning MYH Ciceron Digital Bevaras Tex Behörighetsgivande 

förutbildning, särskilt pedagogiskt 

stöd m.m. 

Anmälan om enstaka kurser Ciceron Digital Bevaras  

5.11.1.3 Process: Organisera 

Planera verksamhet Utbildningsplan Vklass Digital Bevaras  

Administration Klasslista Alvis Digital Bevaras  

Protokoll ledningsgrupp Samarbetsrum Digital Bevaras Kopia för elever läggs i Vklass. 

Kallelse och dagordning ledningsgrupp Samarbetsrum Digital 2 år  

Schema Skola 24- schema Digital 3 år Schemat speglas i Vklass för elever.  

Individuell studieplan/åtgärdsplan Pärm Papper Se anm. Om elev har anpassningar görs en 

individuell studieplan. 

 

Gallras när studerande avslutat 

studierna. 

Kontaktuppgifter Lärande i arbete 

(LIA)-platser 

Pärm Papper Efter avslutad 

LIA-praktik 

Blankett som studerande lämnar in 

inför lärande i arbete (LIA). 

Annonsmaterial Samarbetsrum Digital Bevaras  

Trycksaker Närarkiv Papper Bevaras Ett ex bevaras. 
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Ansökan om 

tillgodoräknande/validering under 

pågående utbildning 

Pärm Papper Se anm. Kan gallras när 

tillgodoräknande/validering är gjord. 

Foto på studerande Vklass Digital Se anm. Gallras när studerande avslutat sina 

studier. 

Avtal direktupphandling + bilaga PUB-

avtal 

Ciceron Digital Bevaras  

Ansökan om studieuppehåll och 

anmälan om studieavbrott 

Pärm Papper Se anm. Registreras i Alvis. 

Ansökan kan gallras när anteckning 

gjorts i Alvis. 

Beslut om utskrivning Pärm Papper Bevaras  

Studerandeärenden Ciceron Digital Bevaras Material (mail, anteckningar m.m.) 

rörande specifika studerandeärenden. 

Beslut från högskolans 

avskiljandenämnd om avskiljande från 

offentliga YH-utbildningar 

Ciceron Digital Bevaras  

Hyresavtal för lån av personlig dator för 

YH Kungsbacka 

Pärm Papper Se anm. Gallras när datorn lämnats tillbaka. 

Anhöriginformation studerande och 

eventuell specialkost och tagit del av 

studerandeinformation 

Pärm Papper Se anm. Gallras när studerande avslutat sina 

studier. 

Utlån av nycklar till konsulter Pärm Papper Se anm. Gallras när nyckeln är återlämnad. 

Protokoll klassråd Vklass Digital Bevaras  

Protokoll studeranderåd Vklass Digital Bevaras  

Studerandeinformation Vklass Digital Vid avslutad 

utbildning 

Informationsblad med information de 

studerande får i början av 

utbildningen. 

Trivselregler Vklass Digital Bevaras  

Likabehandlingsplan Vklass Digital Bevaras  

Protokoll verksamhetsråd Ciceron Digital Bevaras  

5.11.1.4 Process: Bedriva utbildning på yrkeshögskolan 
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Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Undervisning Kursplan Vklass Digital Bevaras  

Studerandes resultat Vklass Digital Se anm. På enstaka prov, inlämningsuppgifter 

m.m. 

 

Gallras när betyg är satt och 

omprövningstid gått ut. 

Examensarbete Vklass  Digital Bevaras  

Betygssättning, historik, 

uppföljning, utvärdera 

Betygskatalog Pärm Papper Bevaras  

Examensbevis Pärm  Papper Bevaras Kopia bevaras, original avhändas till 

elev. 

Elevhistorik (elevkort/studerandekort) Alvis Digital Bevaras Uppgifter om elevs genomförda 

kurser och, studieavbrott. 

Utbildningsbevis Pärm  Papper Bevaras Avser kopia. 

Kursutvärdering Pärm Papper Se anm. Sammanställning av kursutvärdering 

bilagor till ledningsgruppsprotokoll. 

När sammanställning är klar, kan de 

gallras. 

Bedömningsunderlag LIA Pärm Papper Se anm. Gallras när betyg är satt och 

omprövningstid gått ut. 

Betygssammanställning Pärm Papper Bevaras T.ex. på BFU, uppdragsutbildning 

(gruppnivå). 

Resultatuppföljning Pärm Papper Se anm. Skickas till MYH 1 gång/år. Hur 

många som är i arbete helt eller 

delvis inom yrkesområdet, kan då 

gallras. 

Statistik SCB Alvis Digital Se anm. Skickas 1 gång/år, rapport tas ut från 

Alvis. Rapporten behöver därefter 

inte sparas. 

Läromedel Egenproducerat Vklass Digital Bevaras  

Elevklagomål Ciceron Digital Se anm. Gallras inför ny avtalsperiod. 
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Övrig administration 

gällande 

Yrkeshögskolan 

Disciplinär åtgärd Ciceron Digital Se anm. Gallras inför ny avtalsperiod. 
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6. Verksamhetstyp: Vård och omsorg 

6.0 Verksamhetsområde: Ledning 

6.0.1 Processgrupp: Leda 

6.0.1.1 Process: Planera och följa upp 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 

personalfördelning 

Organisationsplaner/ uppföljning av 

personal 

Raindance Digital Se anm. Uppdateras fortlöpande i systemet. 

Organisationsscheman Raindance Digital Se anm. Uppdateras fortlöpande i systemet. 

Övergripande 

administration 

Plan för förvaltning/ genomförandeplan 

 

Ciceron Digital Bevaras  

Handlingar av tillfällig betydelse eller 

ringa och/ eller rutinmässig karaktär  

 

Se anm. Se anm. Se anm. Kan komma in via e-mejl, brev eller 

på annat sätt och kan gallras direkt. 

Avser t.ex.  

 Korrespondens av uppenbart ringa 

betydelse.  

 Kopior/dubbletter, om det finns ett 

arkivexemplar.  

 Handlingar för tillfällig 

kännedom, som inte föranlett någon 

åtgärd och som även i övrigt är av 

ringa betydelse.  
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Handling av betydelse som tillför 

sakuppgifter i ett ärende 

Ciceron Digital Bevaras  

Överlägga och besluta Kallelse till ledningsgrupp 

 

Samarbetsrum Digital 2 år  

Underlag för beslut i ledningsgrupp  Samarbetsrum Digital Se anm. Handlingar som används som 

beslutsunderlag på ledningsgruppen 

hanteras i enlighet med kommunens 

regler för ärendehantering och 

bevaras.  

 

Handlingar som används för 

informationspunkter och 

presentationer kan gallras vid 

inaktualitet. 

Ledningsgruppens minnesanteckning Samarbetsrum Digital Se anm. Anteckningar som endast fungerat 

som ett stöd under mötet och som 

saknar beslut och inte kan ses vara av 

betydelse för verksamheten, kan 

gallras direkt. 

Beslut tagna på ledningsgruppsmöten  Samarbetsrum Digital Bevaras  

Beslut från chef  Ciceron Digital Bevaras Avser beslut som inte är kopplade till 

specifik process, t.ex. beslut om 

tillförordnad chef.  

 

Beslut som är kopplade till specifik 

process, t.ex. disciplinär åtgärd, 
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registreras tillsammans med berörd 

process. 

Protokoll eller mötesanteckning från 

samverkan med frivilligorganisationer  

 

Ciceron Digital Bevaras  Respektive part får ett exemplar. 

Hantera kategoriträffar 

och kollegiala möten 

Minnesanteckning Samarbetsrum Digital Se anm. Anteckningar som endast fungerat 

som ett stöd under mötet och som 

saknar beslut och inte kan ses vara av 

betydelse för verksamheten, kan 

gallras direkt. 

6.0.1.2 Process: Bedriva systematiskt kvalitetsarbete 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete på 

övergripande nivå 

Plan för att utveckla  

verksamheten 

Stratsys Digital Bevaras  

Sammanställning av resultat Stratsys Digital Bevaras Avser sammanställningar av resultat 

som visar hur förutsättningarna för 

och genomförandet av verksamheten 

påverkar måluppfyllelsen. 

Underlag Stratsys Digital Se anm. Avser underlag för 

sammanställningar av resultat. Kan 

gallras när rapport är färdigställd och 

behandlad i nämnd. 

Utvärdering Stratsys Digital Bevaras Avser utvärderingar inom särskilt 

identifierade områden. 
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Analys 

 

Stratsys Digital Bevaras  

Beslut 

 

Stratsys Digital Bevaras  

Dokumentation/rapport kring 

systematiskt kvalitetsarbete  

Ciceron Digital Bevaras Årlig sammanställning/uppföljning 

som går upp till nämnden. 

6.0.1.3 Process: Hantera statlig kvalitetsgranskning samt nationella uppföljningar och utvärdering 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera statlig tillsyn 

och granskning 

Information om planerad tillsyn och 

granskning 

Ciceron Digital Bevaras Ex. från Arbetsmiljöverket, IVO, 

kommunrevision och intern kontroll. 

Protokoll och liknande underlag från 

informationsinhämtning 

Ciceron Digital Bevaras  

Yttrande på protokoll och liknande 

underlag 

Ciceron Digital Bevaras Gymnasium & Arbetsmarknads 

yttrande över underlag, som ligger 

till grund för tillsyns- och 

granskningsbeslut. 

Beslut efter genomförd tillsyn och 

granskning 

Ciceron Digital Bevaras  

Redovisning av åtgärder med anledning 

av genomförd tillsyn och granskning 

Ciceron Digital Bevaras Gymnasium & Arbetsmarknads 

redovisning av åtgärder. 

6.0.1.4 Process: Hantera samverkan med andra organ 
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Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera lokal 

samverkansgrupp 

Kallelse Samarbetsrum Digital 2 år  

 

Möteshandling Samarbetsrum Digital Se anm. Handlingar som används som 

beslutsunderlag hanteras i enlighet 

med kommunens regler för 

ärendehantering och bevaras.  

 

Handlingar som används för 

informationspunkter och 

presentationer gallras vid 

inaktualitet. 

Protokoll Samarbetsrum Digital Bevaras  

Hantera avtal Avtal  Ciceron Digital Bevaras De som kan beröras är exempelvis 

avtal vid drift av grupphem, avtal 

med frivilligorganisationer, 

myndigheter, andra kommuner, 

entreprenörer eller enskilda utförare 

etc. 

6.0.3 Processgrupp: Organisera 

6.0.3.3 Process: Hantera lokaler och utrustning 
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Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera lokaler och 

utrustning 

Avtal Samarbetsrum Digital 2 år efter att 

avtalstiden har 

passerats 

Avtal om lokaler och utrustning. 

Inventarieförteckning Samarbetsrum Digital Bevaras  

Ritningar Närarkiv Papper Bevaras  

Nyckelkvittens Pärm Papper När nyckel är 

återlämnad 

 

6.1 Verksamhetsområde: Hantera inrapporterade händelser och anmälningar 

Beskrivning: Avser inrapporterade händelser samt anmälningar enligt Lex Sarah. Hanteringen av inrapporterade händelser ingår i arbetet med att bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete. 

6.1.1 Processgrupp: Hantera inrapporterade händelser 

Beskrivning: De inrapporterade händelser som rapporteras är organisatorisk händelse, vårdkedjehändelse och social händelse. Inrapporterade händelser hanteras via 

Digital Fox. 

6.1.1.2 Process: Hantera organisatorisk avvikelse 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Anmäla Rapport Digital Fox Digital 5 år  

Utreda Utredning och riskanalys initierad av 

negativ händelse 

Digital Fox Digital 5 år  
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6.1.1.3 Process: Hantera vårdkedjehändelse 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Anmäla Rapport Digital Fox Digital 5 år  

Utreda Utredning och riskanalys initierad av 

negativ händelse 

Digital Fox Digital 5 år  

6.1.1.4 Process: Hantera social avvikelse 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Anmäla Rapport Digital Fox Digital 5 år  

Utreda Utredning och riskanalys initierad av 

negativ händelse 

Digital Fox Digital 5 år  

6.1.2 Processgrupp: Hantera anmälningar  

6.1.2.1 Process: Hantera anmälningar enligt lex Sarah 

Beskrivning: Anmälningar, rapporter och utredningar enligt bestämmelser om lex Sarah. 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Anmäla Anmälan från personal om Lex Sarah Digital Fox Digital Bevaras  
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 Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg 

Ciceron Digital  Bevaras  

Utreda Utredning av enhetschef (eller utsedd 

utredare) 

Digital Fox Digital Bevaras  

Utredning av SAS Ciceron Digital Bevaras Avser utredning med eventuella 

bilagor. 

Beslut Beslut från utredning  Ciceron Digital  Bevaras Avser beslut från SAS utredning med 

eventuella åtgärder samt beslut om 

anmälan till IVO. 

Beslut från Inspektionen för vård och 

omsorg 

Ciceron Digital Bevaras  

6.1.2.3 Process: Hantera övriga anmälningar, myndighet 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera polisanmälan Anmälan Combine Digital Se anm. Polisrapport om brott/ misstanke om 

brott kan gallras vid inaktualitet, om 

den inte ligger till grund för beslut 

om insats inom socialtjänsten.  

6.1.2.4 Process: Hantera övriga anmälningar, allmänhet 

Beskrivning: Klagomål eller synpunkter från allmänhet.  

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Skriftligt klagomål/synpunkt Ciceron Digital Bevaras Om klagomålet/synpunkter 

inkommer i aktuellt individärende 
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Klagomål- och 

synpunktshantering 

kan det också registreras det i 

personakt.  

Korrespondens Ciceron Digital Bevaras Om korrespondens gällande 

klagomål/synpunkt inkommer i 

aktuellt individärende kan det också 

registreras det i personakt.  

 

6.2 Verksamhetsområde: Individ- och familjeomsorg 

6.2.1 Processgrupp: Administration inom individ- och familjeomsorg 

6.2.1.1 Process: Hantera allmän administration inom individ- och familjeomsorg 

Beskrivning: Processen hanterar de allmänna handlingar som inte tillhör personakten. Om handlingarna omfattas av sekretess, ska de diarieföras eller på annat sätt 

registreras.  

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Övergripande 

administration 

  

Protokoll eller mötesanteckning från 

samarbetsgrupp mellan socialtjänst, 

skola, polis, åklagare eller liknande 

Ciceron Digital Bevaras Respektive part får ett exemplar. 

Protokoll eller mötesanteckning från 

samverkan med frivilligorganisationer  

 

Ciceron Digital Bevaras  Respektive part får ett exemplar. 

Tillsynsrapport över enskilt bedrivna 

verksamheter  

 

Ciceron Digital Bevaras  
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Avtal med andra kommuner, 

entreprenörer eller enskilda utförare  

 

Ciceron Digital Bevaras  

Korrespondens med andra kommuner, 

entreprenörer eller enskilda utförare  

 

Ciceron Digital Bevaras   

Mottagningsbevis, inlämningskvitton, 

kvittenser  

 

Pärm Papper Se anm. Sparas så länge som det har rättslig 

betydelse. Bevis som inte längre 

behövs för att styrka att en 

försändelse har inkommit eller utgått 

från myndigheten, kan gallras. 

 

Anmälan som inte tillhör ärende och 

inte ger upphov till ärende  

 

Ciceron Digital 5 år T.ex. anmälningar enligt 14 kap. 1§ 

SoL. Anmälningarna förvaras i pärm, 

i kronologisk ordning och diarieförs 

årsvis.  

 

Rapporter och meddelanden som inte 

tillhör ärende och inte ger upphov till 

ärende, t.ex. polisrapporter, lag om 

omhändertagande av berusade personer 

m.m. (LOB), Samverkan mot alkohol 

och droger i trafiken (SMADIT) 

Ciceron Digital 2 år Förvaras i pärm, i kronologisk 

ordning och diarieförs årsvis.  

 

Rapporter och meddelanden som inte 

tillhör ärende och inte ger upphov till 

ärende.  

 

Ciceron Digital 2 år Förvaras i pärm, i kronologisk 

ordning och diarieförs årsvis, t.ex. 

meddelande om avhysning, 

störningar, hyresskuld, elskuld. 

Register över rapporter och meddelande 

som inte ger upphov till ärende  

Ciceron Digital 2 år  



76 

 

Meddelanden om placering inom 

kommunen av barn från annan kommun  

 

Ciceron Digital När placeringen 

upphört  

 

Om man inte får kännedom om när 

en placering upphör, kan 

meddelanden gallras 5 år efter sista 

notering.  

 

Förteckning över barn som vistas i 

familjehem eller annat enskilt hem  

 

 

Samarbetsrum Digital Se anm. Gallras när ny förteckning upprättats. 

 

Handling av tillfällig betydelse eller 

ringa och/ eller rutinmässig karaktär  

 

Se anm. Se anm. Se anm. Kan komma in via e-mejl, brev eller 

på annat sätt och kan gallras direkt. 

Avser t.ex.  

 Korrespondens av uppenbart ringa 

betydelse.  

 Kopior/dubbletter, om det finns ett 

arkivexemplar.  

 Handlingar för tillfällig 

kännedom, som inte föranlett någon 

åtgärd och som även i övrigt är av 

ringa betydelse.  

 

6.2.1.3 Process: Hantera ekonomiskt bistånd 

Beskrivning: Personakten utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. (12 kap 1-2 §§ SoL) Handlingar som utgör räkenskapsinformation, som kvitton eller 

räkningar som utgör underlag för utbetalning, ska inte förvars i personakt utan förvaras bland verifikationerna, då de följer kommunal redovisningslag. Handlingar 

rörande personer födda 5-15-25 bevaras. 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
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Utreda ekonomiskt 

bistånd 

Ansökan från enskild om bistånd, med 

bilagor  

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Ärendeblad, journalblad Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Utredning i enskilt ärende om bistånd Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Beslut i enskilt ärende om bistånd Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Överklagan, med bilagor Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Yttrande till förvaltningsdomstol Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Beslut/dom i förvaltningsdomstol Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Återkravshandling Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Dokumentation av planering som rör 

den enskilde, t.ex. överenskommelser, 

handlingsplaner, arbetsplaner 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Registerkontroll som utgör underlag för 

beslut 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

 

Registerkontroll som endast har tillfällig 

betydelse 

Combine Digital Vid inaktualitet  



78 

Inkomna, utgående och/eller upprättade 

handlingar av tillfällig betydelse eller 

rutinmässig karaktär 

Combine Digital Vid inaktualitet  

Kallelse till möte med handläggare 

m.m.  

 

Combine Digital Se anm. Gallring förutsatt att det inte tillför 

ärendet någon sakuppgift eller 

påverkar beslut. 

Meddelande från hyresvärd, elbolag, 

Kronofogdemyndighet om skulder, 

uppsägning och avhysning, i pågående 

ärende  

 

 

Combine Digital Vid inaktualitet  

6.3 Verksamhetsområde: Insatser för barn och ungdomar 

Beskrivning: Processgruppen innefattar insatser för enskilda, vilka dokumenteras i personakt, i s.k. individärenden. Bevarande och gallring av  

handlingar som tillhör personakten, regleras i 12 kap. 1-2 §§ SoL, samt 7 kap. socialtjänstförordningen. Handlingar som har ett registreringskrav, men som inte tillhör 

individärendet, diarieförs. Placeringsärenden barn ska bevaras i sin helhet. Regler om bevarande och gallring gäller såväl analog som digital akt. Bevara/gallra 5 år 

innebär att handlingen ska gallras 5 år efter sista anteckning i akten. Handlingar rörande personer födda 5-15-25 bevaras. För handlingar av allmän administrativ 

karaktär, se process 6.2.1.  

 

6.3.1 Processgrupp: Hantera insatser för barn och ungdomar 

Beskrivning: Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (1990:52) Föräldrabalk (1949:381) Processen är generisk 

och kan användas för flera processer rörande ansökan eller anmälan. 

6.3.1.1 Process: Hantera ansökan eller anmälan, utreda och fatta beslut om insatser för barn och ungdomar 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
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Aktualisera Ansökan med eventuella bilagor, t.ex. 

kontaktfamilj, kontaktperson, 

familjebehandling 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Barnet är registerledare. Bevaras vid 

placering.  

 

Begäran om överflyttning av ärende 

från annan kommun 

Ciceron Digital Bevaras  

Anmälan som leder till utredning Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Anmälan som inte leder till utredning, 

där personakt finns  

 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Om det finns en personakt sedan 

innan, ska anmälan läggas i denna. 

Bevaras vid placering.  

 

Anmälan – som inte leder till utredning, 

där personakt inte finns  

 

Kronologisk pärm 

för  

anmälningar -

Ciceron  

 

 

Papper/Digital 5 år När personakt saknas hålls 

handlingen ordnad i kronologisk 

pärm.  

 

 

Ärendeblad, journalblad, aktualisering  

 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Utreda Utredning i enskilt ärende  

 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Kallelse Combine Digital Se anm. T.ex. till möte med handläggare.  

 

Bevaras vid placering annars gallras.  
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Polisrapport Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Registerkontroll som utgör underlag för 

beslut  

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Registerkontroll som endast har 

tillfällig betydelse kan gallras. 

Psykologutlåtande 

 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Läkarutlånade Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Polisregisterutdrag Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

 Konsultationsdokument skola Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Besluta Beslut i enskilt ärende om bistånd Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

Beslut i enskilt ärende om insats 

gällande kontaktfamilj/kontaktperson 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Beslut i enskilt ärende om 

öppenvårdsinsats intern/extern 

Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering.  

 

Beslut i enskilt ärende om bistånd 

och/eller insats gällande familjehem 

eller placering HVB  

Combine Digital Bevaras  

Beslut om ansökan om vård enligt LVU  Combine Digital Bevaras  
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Dom från Tingsrätten Combine Digital 5 år (dag 5, 15 

och 25 bevaras) 

Bevaras vid placering. 

Protokollsutdrag från individutskottet Combine Digital Bevaras Gäller LVU. 

Kallelse till förhandling Combine Digital Bevaras  Gäller LVU. 

Dom från Förvaltnings- och 

Kammarrätten 

Combine Digital Bevaras  Gäller LVU. 

6.3.1.4 Process: Placera barn i HVB, familjehem och jourhem  

Beskrivning: SoL, LVU. Placering i familjehem kan ske med samtycke eller utan samtycke. Jourhem är en placering i väntan på familjehemsplacering. Se även process 

6.3.1. Samtliga handlingar bevaras i placeringsärende gällande barn.  

 
 

 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Utforma uppdrag Vårdplan/etableringsplan  Combine Digital Bevaras 

 

 

Genomföra uppdrag Genomförandeplan/etableringsplan  Combine Digital Bevaras  

 

 

Arbetsmarknadsplan Combine Digital Bevaras  

Följa upp Rapportering av uppdrag  Combine Digital Bevaras 

 

 

Anteckningar från uppföljningsmöten  Combine Digital Bevaras 
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Förteckning över barn som vistas i 

familjehem eller annat enskilt hem 

Ciceron Digital Bevaras Socialnämnden ska föra en 

förteckning över de barn som enligt 

nämndens beslut vistas i familjehem 

eller annat enskilt hem. Senast 31 

januari varje år ska förteckningen 

redovisas för IVO (7 kap 1§ 

Socialtjänstförordningen).  

 

 

Avsluta Beslut om att avsluta vårdinsats  Combine Digital Bevaras 

 

Omprövning sker var 6:e månad 

(LVU).  

 

Dokumentation från utförare, journaler 

över placerade barn  

Combine Digital Bevaras 

 

Personakt i enskild verksamhet som 

avser barn som har placerats eller 

tagits emot i boende enligt 5 kap 7§ 

3:e stycket, ska överlämnas för 

bevarande till den socialnämnd som 

har beslutat om insatsen, enligt avtal. 

Gäller HVB. Familjehem och 

jourhem för inte journal.  

 

Överflyttning av ärende till annan 

kommun  

Ciceron Digital Bevaras 

 

 

6.3.1.5 Process: Besluta om kvalificerad kontaktfamilj/kontaktperson enligt LVU  

Beskrivning: SoL, 22 § LVU. Se även process 6.3.1. Förebyggande insats enligt LVU.  

 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
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Utforma uppdrag Vårdplan Combine Digital 5 år (dag 5,15 och 

25 bevaras)  

 

 

Genomföra uppdrag Genomförandeplan Combine Digital 5 år (dag 5,15 och 

25 bevaras)  

 

 

Omprövning eller övervägande LVU  Combine Digital 5 år (dag 5,15 och 

25 bevaras)  

 

Information till Individutskottet var 

6:e månad.  

 

Beslut om familjehemsplacering var 6:e 

månad för personer som är äldre än 18 

år  

 

Combine Digital 5 år (dag 5,15 och 

25 bevaras)  

 

 

Följa upp Mötesanteckning Combine Digital 5 år (dag 5,15 och 

25 bevaras)  

 

 

Avsluta Beslut om att avsluta LVU  Combine Digital 5 år (dag 5,15 och 

25 bevaras)  

 

 

Beslut om att avsluta SoL  Combine Digital 5 år (dag 5,15 och 

25 bevaras)  

 

 

6.3.1.7 Process: Tillhandahålla påföljd, ungdomstjänst eller samhällstjänst  

Beskrivning: Den som är under tjugoett år och som begått brott kan av Tingsrätten dömas till ungdomstjänst om påföljden är lämplig. Den som är över arton år får 

dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det. Brottsbalken kap. 30 och 32. Denna process hanteras till största del av nämnden för Individ & 

Familjeomsorg. Den del som hanteras av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad berör aktiviteten Genomföra uppdrag med register över arbetsplatser.  

 



84 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Genomföra uppdrag Register över arbetsplatser Samarbetsrum Digital Uppdateras 

kontinuerligt 

 

6.5 Verksamhetsområde: Insatser för äldre personer med funktionsnedsättning 

6.5.5 Processgrupp: Göra dödsboanmälningar och handlägga begravningshjälp  

6.5.5.1 Process: Göra dödsboanmälningar och handlägga begravningshjälp 

Beskrivning: (Ärvdabalken, Begravningslagen) Ärenden som rör ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. 

Aktivitet Handling Förvaring  Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Dödsboanmälningar 

och begravningshjälp 

Dödsfallsintyg  

 

Combine Digital 5 år  

Släktutredning Combine Digital 5 år  

Boutredning Combine Digital 5 år  

Ekonomisk redovisning Combine Digital 5 år T.ex. värderingsintyg, 

försäljningskvitton, utdrag från bank.  

 

Protokoll över hembesök Combine Digital 5 år  

Fullmakt Combine Digital 5 år  
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Korrespondens Combine Digital 5 år  

Kopia på fakturor, som har med 

begravning- och andra kostnader i 

samband med dödsfall att göra 

Combine Digital 5 år Övriga fakturor, t.ex. sjukvård, 

apotek, hyror etc. sänds tillbaka till 

dödsbodelägaren.  

 

Mottagnings- och utlämningskvitto på 

omhändertagna kontanter 

Combine Digital 5 år Insättningsbevis från bank. 

Handlingar från bank angående avslut 

av konto 

Combine Digital 5 år  

Kopia på dödsboanmälan Combine Digital 5 år Dödsboanmälan i original skickas till 

Skatteverket.  

 

Kopia på bouppteckning Combine Digital 5 år Bouppteckning efter tidigare avliden 

make/maka eller om den avlidne 

hade del i oskiftat bo.  

Bouppteckningsintyg Combine Digital 5 år  

 

 



 

 

Datum 

2021-04-07 
Diarienummer 

GA 2021-00078 

 

 

 

 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunstyrelsen antar handlingsplan för 

suicidprevention. 

Sammanfattning av ärendet 

En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och översänts till 

kommunerna i Halland för antagande. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun har fått planen på 

remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen. Nämnderna ska svara 

kommunstyrelsen senast 7 maj 2021. Syftet är att skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och 

samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för arbetet ska inrättas. 

Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under framtagandet. 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är viktigt att kommunen framåt är en 

aktiv part när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska 

överensstämma med lokala behov, förutsättningar och nå rätt målgrupper. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Regional handlingsplan för suicidprevention 

Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05 

Missiv, 2021-03-08  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef     
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Bakgrund 

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för 

närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera 
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både  

befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.  

Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i 

nivå med suicidtalet i riket (1).

Framtagande 

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, 

där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  Uppdraget har 

utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella 

överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper. 

Övergripande mål 

Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för 

ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. 

Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i regionen ska minska.  

Hur ska handlingsplanen användas? 

Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för 

att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam 

information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.  

I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga 

strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt 

fokusområdet Kompetensutveckling.  

Uppföljning 

Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och 

revideras efter två och fem år.  



 

 

 

 
 
 
Fokusområden 

Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolknings-

inriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till 

dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som 

består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2). 

 

Att främja det friska och minska stigma 

Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för 

att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska 

skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända 

riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter, 

ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt 

hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle 
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.  

Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och 

diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och 

leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt 

ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos 

omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att 

minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas, 
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga. 

Mål:  

● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och 

förutsättningsskapande insatser. 

● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk 

ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.  

Indikatorer:  

 Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på 

övergripande nivå.  

Regional 
handlingsplan för 
suicidprevention

Att främja det 
friska och minska 

stigma

Suicidprevention i 
fysisk miljö

Skolbaserad 
prevention

Kompetens-
utveckling

Stärkt vårdkedja 
och samverkan

Stöd till 
efterlevande



 

 

 

 

 
 
Suicidprevention i fysisk miljö 

Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention 

med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras 

på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en 

fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion. 

Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som 

kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker, 

både i planering och i befintlig miljö (4). 

 Mål:  

 Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk 
miljö.  

  
Indikator:  

 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk 

miljö.  

 

Skolbaserad suicidprevention 
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och 

identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor 
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med 

ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan 

som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola 

och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva 

arbetet.   

Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom 

utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet 

har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också 

angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis. 

Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete. 

Mål: 

 Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.  

Indikatorer: 

 Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.  



 

 

 

 
 
 
 
Kompetensutveckling 

Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna 

identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det 

är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för 

att kunna följa dem. 

Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare på 

grundläggande nivå, till exempel inom viss verksamhet inom kommunerna och i viss 

hälso- och sjukvård, ska kunna identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till 
rätt vård. I närsjukvården behöver medarbetare dessutom kunna bedöma och i viss 

mån behandla suicidalitet. Medarbetare i specialistpsykiatrisk vård ska, utöver 

ovanstående, kunna behandla och följa upp suicidnära personer. Medarbetare i akuta 

verksamheter behöver särskild kunskap om att möta personer i akut suicidal kris.  

 

De lärformer som används bör främja effektivt lärande och ha så hög evidens som 

möjligt utifrån de behov och lärmål som identifierats i verksamheten. De bör 

innefatta verksamhetens rutiner och främja samarbete mellan olika verksamheter.  

Regionen har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika 

kompetensutvecklingsinsatser. Ytterst ansvarar dock varje verksamhet för att den 

egna personalens kompetensutvecklingsbehov tillgodoses. 

Mål:  

 Att det finns en regional struktur för kompetensutveckling.   

 Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

Indikatorer:  

 Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

• Identifiera, stödja, hänvisaGRUNDLÄGGANDE NIVÅ

• Identifiera, bedöma, hänvisa, ibland 
behandla och följa upp

NÄRSJUKVÅRD

• Identifiera, bedöma, behandla, följa upp, 
hänvisa

SPECIALISTPSYKIATRISK 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

• Bedöma, agera, stödja, hänvisaAKUT NIVÅ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stärkt vårdkedja och samverkan 

En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om 

suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att 

det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av 

suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är 

möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.  

 

 

 

Mål:  

 att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala 
samverkansforum.  

 att skapa gemensamt arbetssätt för bedömning, informationsöverföring och 
vårdövergångar av suicidnära personer, till exempel genom regional riktlinje 

eller sammanhållet vårdförlopp.  

 att stärka samverkan mellan larmcentral, räddningstjänst, polis, och ambulans 
i suicidrelaterade ärenden genom att en gemensam handbok tas fram.  

Indikatorer:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från de arbetssätt som tas fram.  

Vårdkedja

Kunskap om 
suicidalitet

Kunskap 
om 

uppdrag/ 
ansvar

Kanaler för 
kommunikation

Struktur för 
uppföljning



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stöd till efterlevande 

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan 

se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. 

Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en 

suicidpreventiv insats.  

Mål: 

 Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri, 
närsjukvård och andra berörda aktörer.  

 Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som 
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.  

 

Indikator:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas 

fram.  
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Regionkontoret 

Hälso- och sjukvård 

Maria Nilsson 

Utvecklingsstrateg  

Beslutsförslag 

Datum 

2021-03-05 

Diarienummer 

RS160734 

Regionstyrelsen 

 
Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan 
för Suicidprevention 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 
att  

 anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention. 

 kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst finansieras 
under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och hanteras 
i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. 

Sammanfattning 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 

2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention. 

 

Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är 

att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över 

tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i Halland ska minska. 

 

För att omhänderta insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, 

samt skapa förutsättningar för samordning och struktur över tid bör en 

permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet inrättas. 

Samordnarfunktionen behöver årligen finansieras med 900tkr, och funktionen 

ska tillhöra psykiatrin. 
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Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten är samordnade myndighet för suicidprevention och 
den nationella handlingsplanen för suicidprevention. Där föreslås att 
regionerna tar fram en regional handlingsplan som utgår från det nationella 
programmet för suicidprevention, och som beskriver både möjliga insatser 
och åtaganden från hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter och 
civilsamhälle. För att stödja och samordna kunskapsstyrning och som stöd för 
lokalt och regionalt arbete föreslås vidare att alla regioner inrättar en regional 
samordnarfunktion.  
 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att 
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention. 
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samordning, 
struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en permanent 
regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje med 
Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete med struktur och 
samordning regionalt och lokalt är avgörande för att antalet personer som 
avlider i suicid ska minska. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet innebär att kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst 
finansieras under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och 
hanteras i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. Det innebär en 
förstärkning av anslaget till psykiatrin. 
 

 

Regionkontoret 

Jörgen Preuss  
Regiondirektör  

Martin Engström  
Hälso och sjukvårdsdirektör 

   

Bilaga: 

Regional handlingsplan för suicidprevention 
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Styrelsens/nämndens beslut delges 

 Driftnämnden Psykiatri 
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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 

Besöksadress: Södra vägen 9 

Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44  

E-post: regionen@regionhalland.se 

Webb: regionhalland.se 

Org. Nr: 232100–015 

 

Mottagare 

Kungsbacka kommun 

Varberg kommun 

Hylte kommun 

Falkenberg kommun 

Halmstad kommun 

Laholm kommun 

  

Datum 

2021-03-08 

Diarienummer 

RS160734 

 
Missiv 

Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention. 

 

Översänder härmed framtagen regional handlingsplan suicidprevention för antagande i er 

kommun. Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat 

arbetssätt där representanter för hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle 
och brukarorganisationer medverkat. 

Ärendet förväntas gå upp för politisk hantering i regionstyrelsen den 17 mars 2021 med 

följande förslag till beslut: 
”Regionstyrelsens Hälso och sjukvårdsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta att  

anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention”. 

 

Bifogar tjänsteskrivelse för kännedom samt regional handlingsplan för suicidprevention för 

eget antagande. 

 

 

 

Regionkontoret 

Maria Nilsson 
Utvecklingsstrateg 
Kvalitet inom hälso och sjukvård 
Tfn mobil 0708 705114 

 
 

 

mailto:regionen@regionhalland.se


 

 

Datum 

2021-03-22 
Diarienummer 

GA 2021-00091 

 

 

 

 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
första kvartalet 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 

protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 

efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 

tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 

nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 

Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 

enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum     



2021 
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Kommunrevision   

    

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset 

Telefon vx 0300-83 40 00 

Fax 0300-83 47 04 

kommunrevision@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 
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Datum 

2021-03-22 
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Kommunstyrelsen  

Byggnadsnämnden 

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

Nämnden för miljö & hälsoskydd 

Nämnden för service 

Nämnden för vård & omsorg 

Nämnden för kultur & fritid 

Nämnden för teknik 

 

 

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder. 

Rapporten översänds för kännedom till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, 

nämnden för gymnasium & arbetsmarknad, nämnden för miljö & hälsoskydd, 

nämnden för service, nämnden för vård & omsorg, nämnden för kultur & fritid samt 

till nämnden för teknik. Granskningen har inte resulterat i någon rekommendation till 

ovan nämnder. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



 Revisionsrapport 2020 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2021 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens 

sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning 

och intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder. 

  

  

55

Styrning

10

1

Uppföljning

11

Intern kontroll
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ytterligare beskrivning av bakgrunden framgår i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och  

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell och kommunala 

anvisningar. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden 

 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse, nämnder 

och beredningar i kommunens styrmodell och anvisningar. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen  
2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och egna mål 

 
 Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell 

1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning 
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti 
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder 

4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag2 
 

 Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar 
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar  
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning 

  

 

2 Innebörden av uppsiktsplikten definieras inte närmare i kommunens styrmodell eller 

kommunstyrelsens reglemente. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2. 



 

5 

 

4. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med styrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

4.1. Styrning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell3. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt4.  

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-

analys 2020 som utgångspunkt. 

 Mot bakgrund av rådande pandemi uppger presidiet att kommunens krisberedskap är 

god.  

 Organisationen på både politisk nivå och förvaltningsnivå beskrivs som robust. 

Presidiet uppger att styrelsen gemensamt beslutat att ej aktivera 

krisledningsnämnden då nödvändiga beslut kunnat fattas tack vare gott 

samarbete.  

 KSAU har under pandemin erhållit veckovisa uppdateringar. Kommunen har 

haft presskonferenser varje vecka där informationen sedan spridits vidare i lokal 

media.  

 Samverkan med Region Halland uppges ha förbättrats under krisen. 

Kommunen har haft löpande kontakt med regionen.   

 Kommunen har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring 

hemarbete.  

 Kommunens långsiktiga ekonomi beskrivs som en utmaning. Intäkterna växer 

långsammare än kostnaderna. De tillkommande statliga medel som kommunen 

erhåller på grund av rådande pandemi uppges underlätta för budgetåret 2021. Dock 

ser presidiet behov av ytterligare effektiviseringar och hushållning av ekonomiska 

medel på lång sikt. 

 

3 Kommunstyrelsen har inte antagit egna nämndmål. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen beskrivs men en bedömning av måluppfyllelsen görs inte. Det är därför 

inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen. 

4 Vi noterar att uppsiktsplikten inte har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. 

Kommunrevisionen har i dialog med kommundirektör lyft frågan avseende kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt och ämnar fortsätta följa frågan.  



 

6 

 

 Presidiet beskriver att nämnden för individ & familjeomsorgs ekonomi fortfarande utgör 

en risk. Styrelsen erhåller rapportering månatligen från nämnden där nämndens 

handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin är på rätt 

väg, däremot ser styrelsen ett fortsatt behov av tät uppföljning. Nämndens plan för 

budget i balans sträcker sig till 2022. 

 Presidiet uppger att bostadsbehovet utgör en utmaning för kommunen. Produktionen 

av bostäder matchar inte det behov som finns. Presidiet ser ett behov av att 

effektivisera processen för att kunna möta det ökande behovet.  

4.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av 

måluppfyllelsen görs inte. Det är därför inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i 

arbetet med de kommunövergripande målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

i enlighet med reglemente. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kommunstyrelsen. 
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5. Byggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

5.1. Styrning 

Tre av fem nämndmål bedöms ha uppnåtts. Ett nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är 

på rätt väg5 och ett bedöms inte ha uppnåtts6. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven 

i kommunens styrmodell. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet uppger att pågående pandemi har haft stor effekt på nämndens arbete. Då 

nämnden är en myndighetsnämnd ska distansmöten inte ha varit ett alternativ. 

Däremot har presidiemöten genomförts på distans.  

 Samverkan med nämnden för teknik kan stärkas. Nämnden har haft som ambition att 

genomföra möten mellan nämndernas presidier under 2020. En utmaning som behöver 

hanteras i samverkan är remisstider.  

 I SKR:s servicemätning Insikt får Kungsbacka ett nöjd kund-index om 40 för 2019. 

Presidiet uttrycker missnöjdhet med resultatet och beskriver att arbetet med bättre 

bemötande och tillgänglighet pågår. Exempelvis arbetar förvaltningen för att förbättra 

sin kommunikation gentemot sökande, bland annat i de brev som skickas ut.  

 Situationen med kompetensförsörjning har under året förbättrats. Presidiet beskriver 

att de har lyckats behålla väsentlig personal i större utsträckning än tidigare år.  

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Presidiet beskriver att omorganisationen har fungerat 

väl och att den har haft en positiv effekt på nämndens arbete avseende exempelvis 

remisstider.  

5.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

 

5Nämndmålet: Byggnadsnämnden ska öka och stärka relationen med företagare. 

6Nämndmålet: Öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.  
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6. Nämnden för förskola & grundskola 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

6.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de två nämndmålen har inte bedömts7. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har fått stora konsekvenser för nämndens verksamhet, främst 

avseende personal. 

 Hög korttidssjukfrånvaro mot bakgrund av rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten har medfört hög sjukfrånvaro på ett antal arbetsplatser.  

 I det fall sjukfrånvaron av personal varit högre än sjukfrånvaron bland barn 

och elever har detta medfört att det ställts högre krav på flexibilitet och 

ändrade arbetssätt för medarbetare.  

 Förvaltningen införde ett vikariestopp för förskolorna för att säkra tillgången på 

vikarier till vård- och omsorgsförvaltningen vilket fick konsekvenser för 

verksamheterna.  

 Förvaltningen lånade även ut fyra skolsköterskor för att arbeta under ett par 

månader i vård- och omsorgsförvaltningen. Detta i syfte att säkra 

sjuksköterskekompetensen. 

 Presidiet beskriver att ett arbete pågår för att höja måluppfyllelsen samt att minska 

skillnaden mellan flickor och pojkars skolresultat. Nämnden har i budget fört in ett mål 

med tillhörande fokusområden. Målet har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att 

arbeta med ökad måluppfyllelse utifrån perspektiven kön och socioekonomiska 

förutsättningar. 

 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har 

nämnden tillräckliga resurser. Däremot ser presidiet att detta kommer att förändras, 

något som medför krav på effektiviseringar i verksamheten.  

6.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

 

7 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  
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Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för förskola & grundskola att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

7.1. Styrning 

Tre av fyra nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Ett nämndmål bedöms ha 

uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl. 

Presidiet identifierar dock gymnasiesärskolan som en extra sårbar verksamhet 

mot bakgrund av att personalkontinuitet i denna verksamhet är särskilt viktigt.  

 Närvaron i gymnasiet uppges ha varit högre under 2020 jämfört med tidigare 

år. 

 De elever som inte har möjlighet att nyttja digital undervisning hemifrån har 

tillåtits att vara i skolan.  

 Presidiet identifierar att kompetensförsörjning inom vissa lärarkategorier är en 

utmaning. 

 På grund av pandemin tvingades nämnden intensifiera arbetet med digitalisering. 

Presidiet uppger att det fortfarande finns utvecklingsområden vad gäller IT-kompetens 

inom verksamheten. 

7.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar. 

Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för 

gymnasium & arbetsmarknad.  
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

8.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de fyra nämndmålen har inte bedömts8. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.2. Uppföljning 

Nämnden dras sedan tidigare år med större budgetunderskott. Under 2019 anlitades en 

konsult i syfte att ta fram en handlingsplan för effektiviseringar i verksamheterna. 

Besparingsplanen ligger till grund för nämndens åtgärdsplan för budget i balans. Nämnden 

antog i februari 2020 åtgärdsplanen9. Planen innefattar bland annat 10 kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på 6 områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Åtgärder har 

vidtagits inom olika verksamheter och på olika nivåer. Målet är att nämnden ska ha en budget 

i balans och relevant nettokostnadsavvikelse10 senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Nämnden har under 2020 tagit del av månatliga ekonomiska uppföljningar och uppföljning av 

åtgärdsplan. Prognostiserade helårsunderskott för 2020 uppgår per augusti 2020 till 28 mkr 

vilket är en minskning från april där underskottet prognostiserades till 44 mnkr. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020 och redovisar ett resultat per helår 

om -6,7 miljoner kronor.  

Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Nämnden har vid varje sammanträde erhållit uppföljning om förvaltningens 

arbete och status utifrån pandemin.  

 Förflyttningen av daglig verksamhet in till särskilt boende har haft stor påverkan 

på målgruppen. Presidiet uppger att det finns ett stort förtroende gentemot 

förvaltningens bedömningar avseende öppning respektive nedstängning av 

verksamheterna.  

 

8 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  

9 Nämnden har även sedan tidigare (september 2018) antagit en handlingsplan för att nå en budget i 

balans, men den ska inte ha gett förväntat resultat. 

10 Nettokostnadsavvikelse avser avvikelsen mellan verksamhetens nettokostnad och den statistiskt 

förväntade kostnaden utifrån strukturella förutsättningar. 
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 Det finns utmaningar kopplade till lokalförsörjning inom nämndens 

verksamhetsområden. Detta gäller såväl tillgång till ordinära hyreslägenheter som 

referensbostäder, toleransboenden och bostad med särskild service. Kostnader för 

externa placeringar har också identifierats som en betydande ekonomisk risk för 

nämnden. En ny medarbetare har anställts för att arbeta med lokalförsörjning. Därtill 

uppger presidiet att en konkurrensutsättningsplan11 ska antas, vilken ska tydliggöra hur 

arbetet ska ske.  

 Presidiet beskriver att kompetensförsörjning, främst inom socialtjänsten, är en fortsatt 

utmaning. Det pågår enligt uppgift ett kommuncentralt arbete kring detta. 

8.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden delvis har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Vi konstaterar att nämnden har väsentliga ekonomiska utmaningar sedan flera 

år tillbaka. Nämnden har antagit en handlingsplan vilken innefattar kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på flera områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020. Målet är att nämnden ska ha en 

budget i balans och relevant nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har här inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för individ & familjeomsorg att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 

att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

 

11 Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en konkurrensutsättningsplan under 2020. Arbetet med denna 

beräknades initialt vara klar för beslut i nämnd i juni. Arbetet med konkurrensutsättningsplanen har följts 

upp av nämnd på samtliga sammanträden mars-juni. Nämnden beslutade i juni 2020 att inte ge 

förvaltningen ett inriktningsbeslut, utan nämnden avvaktar för ytterligare diskussion och dialog till 

hösten. Vilken ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart 

då det inte är fastställt vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas eller på vilket sätt. 

Nämnden har inte fattat några ytterligare beslut under året avseende konkurrensutsättningsplanen.  
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9. Nämnden för kultur & fritid 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

9.1. Styrning 

Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha 

arbetat hårt och kommit med kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen 

och igång.  

 Lokalförsörjning identifieras som en utmaning. Presidiet beskriver att de försökt initiera 

samverkan och dialog på politisk- och förvaltningsnivå men att det kvarstår utmaningar. 

Därtill uppger presidiet att de ser behov av att involveras tidigare i arbetet med 

lokalplanen. 

 Presidiet beskriver att det sker en kontinuerlig uppföljning av verksamheten i form av 

exempelvis muntlig information från förvaltningschef. Däremot sker inte formell 

utvärdering och uppföljning av all verksamhet. 

9.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur & 

fritid. 
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

10.1. Styrning 

Två av åtta nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande sex nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Kommunen har haft låg kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskydd (SKR:s service-

mätning 2019). Under våren togs ett beslut om att i första hand fokusera på dialog och 

rådgivning i nämndens tillsyn, detta sammanföll med att nämnden fick ansvar för det 

nya tillsynsområdet trängselkontroller i samband med pandemin. Målet är att vara stöd 

till näringslivet genom dialog, rådgivning och information. Förvaltningen uppges också 

ha arbetat aktivt med kommunikationsinsatser till privatpersoner. 

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Byggnadsnämnden har i och med detta fått ett utökat 

ansvar. Att ha två nämnder uppges innebära en omfattande ärendehantering som 

kräver mer administration och samordning. Redan under hösten 2019 startades 

gemensamma månadsvisa presidieavstämningarna med byggnadsnämnden och 

nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötena diskuteras gemensamma frågor och 

förvaltningen redovisar och förankrar frågor. Samarbetet upplevs fungera väl.  

 Förvaltningen har initierat ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan 

nämnderna som nu arbetas fram. Ambitionen var vid dialogtillfället att 

överenskommelsen skulle fastställas innan årets slut. Överenskommelsen 

förväntas kunna underlätta och tydliggöra berednings- och beslutsprocessen 

för ärenden som rör ekonomi, budget och arbetsmiljöfrågor där 

Byggnadsnämnden har helhetsansvaret. Även uppföljningen av ärendena 

uppges kunna underlättas. 

 Utbildning och kompetensutveckling bland nämndens ledamöter identifieras som ett 

utvecklingsområde av presidiet mot bakgrund av att nämnden har ett omfattande 

regelverk att förhålla sig till. 

10.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö & 

hälsoskydd. 
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11. Nämnden för service 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

11.1. Styrning 

Samtliga fem övergripande mål12 bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser 

att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamheten men att 

anpassningar gjordes tidigt. Ledningsgruppen införde i ett tidigt skede dagliga 

avstämningar. 

 Nämnden har fått i uppdrag att stötta andra förvaltningar. Uppdragen har utförts 

i nära samarbete med de andra nämnderna. Exempel på uppdrag som service 

genomfört är: satt ut markeringar i golv och informationsmaterial på bland annat 

väggar och bord, monterat plexiglas, utkörning av sjukvårdsmaterial, utlämning 

av teknik till medarbetare som arbetar på distans.  

 Fastigheter och lokalvård har varit i fokus för att minska smittspridning.  

 Inköpschef och upphandlingsansvariga har genomfört en riskanalys avseende 

effekter av pandemin i form av konkurser från leverantörer, uteblivna 

leveranser, avsaknad av varor/tjänster hos avtalade leverantörer och dylikt. Ett 

arbete behöver göras för att tillse beredskap inför framtida liknande situationer.  

 Presidiet uppger att arbetet med heltid som norm är en utmaning. Det har skett en 

utveckling i förvaltningen som helhet, däremot är vissa verksamhetsområden mer 

komplicerade då arbetet är fördelat jämnt under dagen. Nämnden har som mål att i juni 

2021 ha ökat andelen heltidsanställda från 40 till 70 procent.  

11.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

 

12 Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen. 

Bedömningen utgår från den kommunövergripande bedömningen.   
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.  
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12. Nämnden för teknik 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

12.1. Styrning 

Två av fem nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande tre nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamhetens medarbetare.  

 En stor del av de anställda har kunnat arbeta hemifrån. En annan del av 

personalstyrkan arbetar utomhus.  

 Den personalgrupp där det varit känsligast är de som arbetar med vatten och 

avlopp. Rutiner uppges ha tagits fram för hur bakterietesterna ska utföras när 

personalen är inne i lokaler/hushåll.  

 Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppssystemet identifieras som en stor 

utmaning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med kommunstyrelsen för att bland 

annat se över översvämningsskydd. Dagvattenhantering uppges vara ytterligare en 

viktig fråga att prioritera. 

12.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.  



 

20 

 

13. Nämnden för vård & omsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

13.1. Styrning 

Ett av tre nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande två nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har påverkat nämndens verksamhet.  

 Pandemin har fått stora konsekvenser för verksamhetens brukare och personal.  

 En del av de besparingsåtgärder som skulle införas under 2020 har fått skjutas 

fram till 2021.  

 De statliga bidragen medför att nämnden kommer ha en budget i balans vid 

årets slut.  

 Daglig verksamhet inom vård och omsorg har stängts ner.  

 Demografiskt betingade behov ökar framgent, något som förvaltningen uppges ha 

arbetat aktivt med att hantera de senaste åren. Nämndens kostnader i jämförelse med 

standardkostnaden13 har minskat de senaste åren. 

 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten. Men ett 

arbete pågår för att säkerställa kompetensförsörjning.  

13.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård & 

omsorg. 

  

 

13 Statistiskt förväntade kostnaden. 
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14. Överförmyndarnämnden  
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

14.1. Styrning 

Överförmyndarförvaltningen är en gemensam verksamhet som styrs genom en gemensam 

nämnd mellan kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Den gemensamma 

överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre nämndmål och 

kopplat indikatorer till dessa. Målen är gemensamma för alla fyra kommunerna.  

Under 2020 har nämnden enligt uppgift gjort en översyn av vissa styrande dokument och vid 

behov uppdaterat dessa. Exempelvis har styrdokument avseende service till ställföreträdare 

förtydligats. Nämndens presidium uppger att det fortsatt finns utvecklingsområden kopplade 

till styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag. Exempelvis gäller detta 

målsättningar för verksamheten. Utmaningen är främst att hitta en samsyn kring styrningen av 

dessa verksamhetsområden. Ett arbete pågår för att stärka denna styrning. 

14.2. Uppföljning 

Av protokoll framkommer att verksamheten följs upp löpande. Enhetschef deltar vid varje 

sammanträde och delger aktuell information från verksamheten. Nämnden erhåller ekonomisk 

uppföljning kvartalsvis.  

Av dialog framkommer att nämndens ledamöter numera har tillgång till samtliga handlingar. 

Tidigare problem avseende nämndens tillgång till intranät och styrdokument har således 

åtgärdats.  

14.3. Intern kontroll 

Nämnden har för år 2020 antagit en internkontrollplan och en riskanalys. Internkontrollplanen 

innefattar 14 kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig, frekvens för 

uppföljning samt vilken metod som ska användas för att följa upp respektive område.  

Utöver de 14 kontrollområdena lämnas information vid varje sammanträde avseende 

delegeringsbeslut, överprövande myndigheters beslut samt tillsynsmyndigheters beslut. 

Nämnden har under året erhållit uppföljning i enlighet med internkontrollplanen.  

14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens digitalisering är en utmaning då många av ärendena klassas av sekretess. 

 Nämnden identifierar osäkra postgångar som en utmaning  

 Ett nytt verksamhetssystem ska upphandlas 2022, därför avvaktar nämnden i 

nuläget med att upphandla nytt IT system tills verksamhetssystemet är på plats. 

 Nämnden har mött på motstånd mot förslag avseende digitalisering av 

årsredovisning från Godmanföreningen i Göteborg. 

 Det finns en brist på ställföreträdare som kan åtta sig ”tyngre/svårare” fall.  

 Samverkan mellan kommunerna i nämnden kan stärkas.  

 Utbildningar för ställföreträdare har inte kunnat genomföras med anledning av 

pandemin. 
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14.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning. 

Nämnden har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka följs upp 

av indikatorer. Av dialogen framkommer dock vissa utvecklingsområden avseende nämndens 

styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag.   

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomiskt uppföljning kvartalsvis och 

i samband med årsbokslut. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 

inte visat på avvikelser från Mölndals stads reglemente för internkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till överförmyndar-

nämnden.  
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15. Översikt – Bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS          

BN          

FG  R        

GA          

IF  R   R     

KF          

MH          

SE          

TE          

VO          

ÖFN          

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Bedrivs verksamheten i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer? 

A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med 

styrmodell 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och egna mål   

 

B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i styrmodell 

B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti 

och i årsredovisning 

B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och 

augusti 

B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat 

beslut om åtgärder. 

 

B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 

kommunens nämnder och bolag. 

 

C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån 

krav i anvisningar 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en 

riskanalys 

C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med 

anvisningar 

C3. Nämndbehandlat årets internkontroll-

rapport i samband med årsredovisning 

 

  

    
R 
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16. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse och att nämnder i några 

av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, något vi anser riskerar att försvåra 

styrningen. 

Vår samlade bedömning är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodell. Vi konstaterar 

att det i kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med 

de kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål. Då något krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med de 

kommunövergripande målen saknas har vi i granskningen enbart kunnat anmärka på 

måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål. Undantaget är nämnden för 

service som ändå har bedömt måluppfyllelsen i arbetet med de kommunövergripande målen. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll 

i enlighet med anvisningar.  

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.  

 

Göteborg den 22 mars 2021   

 

     

Thomas Edin    Karin Iveroth 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  

 

 

Ludwig Reismer 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare    

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte 

granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 

som en del av redovisningsrevisionen.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommun-

övergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för 

uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året. 

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 kommunbudget 2020 och plan 2021–2022. År 2017 

antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram 

till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden. 

Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt 

övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett 

antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i 

tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål. 

Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska 

genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen 

för nämnden. 

De kommunövergripande målen avser alla nämnder förutom valnämnden och 

överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommun-

övergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till 

måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör 

för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren 

nedan illustreras styrmodellen: 

 

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2020. 

16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål 

Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande 

målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige har för 2020 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden. 

Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål. 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att 

valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommun-

övergripande målen för 2020. 

16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv 

Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommun-

fullmäktiges budget 2020 ställs ett direktiv till kommundirektören som får i uppdrag att   ta fram 

ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter pensionsåldern.  

16.2. Uppföljning och rapportering 

Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den 

samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per 

augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår 

att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan 

delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige. 

I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en upp-

följning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommun-

övergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom 

analys och prognos. 

Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med 

nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive 

årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna 

själva besluta om ytterligare uppföljning under året. 

Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om 

servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av 

verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt 

genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där 

politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. 

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade 

resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens 

gemensamma årsredovisning. 

16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha 

uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet 

eller i kommunens styrmodell.  

16.3. Ekonomistyrprinciper 

I kommunbudget 2020 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas 

ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas. 

Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en 

nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett 
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självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budget-

uppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 

nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder 

som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om 

åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten 

inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna 

göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas. 

Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott. 

Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av 

nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.  

16.4. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta 

en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.  

Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera 

väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen 

och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–

4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika 

risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR 

och ekonomi.  

Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter 

utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband 

med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontroll-

rapport. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2020-09-14 

• Byggnadsnämnden   2020-09-14 

• Nämnden för förskola & grundskola   2020-09-14 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 2020-09-14 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 2020-10-26 

• Nämnden för kultur & fritid  2020-10-26 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd  2020-10-26 

• Nämnden för vård & omsorg  2020-11-23 

• Nämnden för service   2020-06-01 

• Nämnden för teknik   2020-06-01 

• Överförmyndarnämnden  2020-10-26 

Dokumentförteckning  

• Anvisningar för intern kontroll. 

 

• Uppföljning och prognos per april. 

Årsredovisningar 2020 samt 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

Nämndbudgetar 2020 

• Kommunbudget 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  
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Delårsrapporter per augusti 2020 Reglementen 

• Kommunens samlade delårsrapport 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  

 

• Byggnadsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

 

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Förskola& Grundskola Gymnasium & Arbetsmarknad 

• 2020-01-21 

• 2020-02-18 

• 2020-03-24 

• 2020-04-21 

• 2020-05-26 

• 2020-06-23 

• 2020-08-25 

• 2020-09-22 

• 2020-10-20 

• 2020-11-24 

• 2020-12-15 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-12 

• 2020-04-23 

• 2020-05-14 

• 2020-06-25 

• 2020-08-26 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-26 

• 2020-12-17 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-26 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-15 

• 2020-08-26 

• 2020-09-16 

• 2020-10-21 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-05 

• 2020-03-04 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-09-15 

• 2020-10-07 

• 2020-11-04 

• 2020-12-02 

Individ & Familjeomsorg Kultur & Fritid Miljö & Hälsoskydd Service 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-16 

• 2020-05-19 

• 2020-06-11 

• 2020-09-17 

• 2020-10-15 

• 2020-11-12 

• 2020-12-10 

 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-05-28 

• 2020-06-11 

• 2020-08-20 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-19 

• 2020-12-17 

 

• 2020-01-22 

• 2020-02-12 

• 2020-03-11 

• 2020-04-08 

• 2020-05-06 

• 2020-06-17 

• 2020-08-19 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-29 

• 2020-05-20 

• 2020-06-25 

• 2020-08-27 

• 2020-09-15 

• 2020-10-27 

• 2020-11-26 

• 2020-12-21 
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Teknik Vård & Omsorg Överförmyndarnämnden 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-26 

• 2020-11-27 

• 2020-12-16 

• 2020-01-16 

• 2020-02-06 

• 2020-03-05 

• 2020-04-02 

• 2020-05-07 

• 2020-06-11 

• 2020-08-25 

• 2020-09-10 

• 2020-11-05 

• 2020-12-03 

 


