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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 

uppföljning av planerad verksamhet och en 

indikation på hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrapporten ska också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 

eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har sin utgångspunkt i kommunen 

som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 

till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 

Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 

till att sammanföra verksamhets- och ekonomi-

styrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin 

verksamhetsplan och budget i samband med 

kommunens gemensamma uppföljningar vid första 

tertialen i april, delårsbokslutet i augusti och års-

bokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är 

kommunens organ med ansvar för arbetsmarknads-

enhet (AME), kommunal vuxenutbildning (VUX), 

uppdragsutbildning och eftergymnasiala 

utbildningar. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 

vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 

regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter 

mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt 

utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som 

en central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas 

möjlighet till lärande är angeläget utifrån många 

olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom 

att lära nytt, lära om och lära mer är verktyget för att 

medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten 

ska vara vad den enskilde individen har med sig 

samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens 

och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av 

utbildningar och insatser som matchar såväl 

medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan 

NÄMNDENS ORGANISATION 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Det är ett år sedan som WHO, FNs världshälso-

organisation klassade utbrottet av coronaviruset 

Covid-19 som ett internationellt hot mot människors 

hälsa. Sedan dess har samhällsekonomin, arbets-

marknaden, utbildningsväsendet, vårdsektorn och 

många människors vardag utmanats och förändrats 

ur flera perspektiv. Idag pågår vaccinationer över 

hela världen men coronapandemin är långt ifrån över 

och dess efterverkningar är ännu svåra att över-

blicka. Samhällsekonomin hade vid årsskiftet klarat 

sig bättre än vad som befarades vid en fortsatt 

pandemi. Många branscher har det dock fortsatt 

svårt och arbetslösheten ligger på höga siffror, både 

nationellt och lokalt i Falköping. Per 31 mars stod 1 

534 personer i Falköping till arbetsmarknadens 

förfogande. Jämförbar siffra 2020 var 1 407. 

 

 

Överlag har Falköpings näringsliv klarat sig bättre 

än vad som befarats. Sedan 1 januari 2021 har inga 

nya varsel lagts inom industrin men inom restaurang 

och nöjesliv finns en stor oro för vad som ska hända 

framöver.  

De som redan före pandemin och konjunktur-

vändningen befann sig utan arbete har idag en ännu 

längre väg att gå till egen försörjning. Antalet 

långtidsarbetslösa har stigit sedan mitten av 2019 

men utvecklingen har intensifierats i samband med 

det senaste årets coronapandemin. I februari hade 

drygt 154 000 personer i Sverige varit arbetslösa i 

minst 27 veckor. Falköping sticker ut i Skaraborg 

gällande arbetslöshet samt att många arbetssökande 

har låg eller ingen utbildningsbakgrund. Detta har 

föranlett beviljandet av 20 nya beslut om extra-

tjänster som arbetsförmedlingen (AF) riktat till 

Falköping. Falköping är den kommun som fått flest 

antal beviljade beslut i Skaraborg. AFs lokala 

närvaro är fortfarande knapphändig och det är 

fortsatt svårt att komma i kontakt med myndigheten 

för både medborgare och förvaltningens med-

arbetare. Detta utmanar och försvårar samarbetet 

kring arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Svårigheten 

för Falköpings medborgare att komma i kontakt med 

och få stöd och hjälp av AF på sin väg ut på arbets-

marknaden kan bidra till att fler kommer att ha 

behov av ekonomiskt bistånd. Under mars har 

Falköping en markant ökning av antal hushåll som 

fått beviljat försörjningsstöd. Från och med 1 maj 

kommer KAN och KAF att ansvara för försörjnings-

stöd och ekonomiskt bistånd  

Den strukturella arbetslösheten är samhällets stora 

utmaning framöver och här kommer VUX att spela 

en viktig roll. Utbildning är ett viktigt verktyg för att 

klara den kompetensförsörjning som arbets-

marknaden behöver på både kort och lång sikt och 

VUX bär en viktig roll för att täta kompetensglappet 

mellan arbetsgivare och individ.  

Hela utbildningssystemet kommer stå i skuld på 

grund av pandemin. Det är svårt att prognosticera för 

förvaltningens framtida målgrupp men det finns 

farhågor om att de som slutar såväl gymnasiet som 

grundskola under pandemin har bristande kunskaper 

vars konsekvenser är svåra att överblicka.  

Regeringen kommer även fortsättningsvis att satsa 

på stora ekonomiska stödpaket för att täcka 

kostnader som uppkommer till följd av Covid-19 

samt stimulera till ekonomisk aktivitet. Förlängning 

av extratjänster och satsning på jobb för unga är 

positiva insatser men det uppstår en målkonflikt då 

varken de kommunala verksamheterna eller närings-

livet har möjlighet att ta emot individer på grund av 

rådande smittskyddsrestriktioner. I skrivande stund 
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råder det oklarhet kring hur de ekonomiska medlen 

ska användas. 

Nästan 80 miljoner människor befinner sig på flykt i 

världen och allt färre flyktingar har möjlighet att 

återvända till sina hem. Trots det stora behovet av 

asyl har antalet asylsökande till Sverige minskat 

kraftigt. Migrationsverket skrev under hösten 2020 

att pandemins omfattande reserestriktioner och 

stängda gränser har påverkat möjligheten för 

människor att söka såväl skydd som arbete eller 

studera i Sverige. Under 2020 sökte 13 000 personer 

asyl i Sverige vilket är en stor minskning och det 

lägsta antalet på tjugo år. De omfattande restrik-

tioner som följt i coronapandemins spår har medfört 

en begränsad internationell rörlighet och en minskad 

migration till Sverige. Även om massvaccinationer 

inletts på flera håll i världen går det ännu inte att 

med säkerhet förutspå hur restriktionerna kommer 

att utvecklas och när förhållandena kan börja återgå 

till det mer normala. Inget tyder på att inflödet av 

elever till utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

kommer att minska, däremot sjunker antalet sökande 

som erhåller etableringsersättning vilket får 

ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. 

Förutsättningarna att stegförflytta människor 

närmare egen försörjning har utmanats under flera år 

och till följd av detta har arbetsmarknadspolitiken i 

Falköping förnyats. En reviderad arbetsmarknads-

strategi gäller från 1 april 2021 och en verksamhets-

övergång av stöd- och försörjnings-enheten från 

socialförvaltningen (SOC) till AME sker 1 maj 

2021. Åtgärderna ska skapa bättre möjligheter för att 

ur ett helhetsperspektiv minska det utanförskap och 

den ohälsa som arbetslöshet kan leda till. Mål-

sättningen är att individer som idag står utanför 

arbetsmarknaden ska närma sig egen försörjning 

samt att arbetsmarknadens behov av kompetens ska 

tillgodoses. 

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 
PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

Samhällsläget påverkar både befintliga och 

kommande målgrupper för förvaltningen. 

Utbildningsutbud och arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder ska matcha målgrupp och arbetsmarknad 

men det råder idag en stor osäkerhet kring hur 

framtiden kommer att se ut och hur ekonomin 

kommer att påverkas. Minskat antal asylsökande 

genererar färre personer som får uppehållstillstånd. 

Det innebär färre personer som omfattas av 

etableringsprogram vilket leder till att schablon-

ersättningen till förvaltningen minskar. Pandemin 

har skyndat på strukturomvandlingen på arbets-

marknaden vilket gör att det är svårt att säga vilka 

kompetensbehov näringslivet kommer ha framöver. 

I en alltmer komplex värld som genomgår snabba 

förändringar blir kompetenskapitalet allt mer 

betydelsefullt. Kraven ökar på individen att lära om, 

lära mer och lära nytt. Förvaltningen spelar en stor 

roll genom att stötta individer att möta sina möjlig-

heter, stärka sin position på arbetsmarknaden och nå 

egen försörjning. 

Genomströmningstakten har saktat ned inom de 

flesta av förvaltningens verksamheter. Pandemins 

restriktioner med bland annat fjärr- och distans-

studier som nu pågått under ett helt år påverkar 

takten men också det faktum att målgruppen behöver 

mer omfattande stöd för att klara sina studier. 

Andelen elever med kort eller ingen skolbakgrund är 

fortsatt hög inom SFI. 

Förvaltningen samordnar feriepraktiken som erbjuds 

till kommunens ungdomar som går första eller andra 

året på gymnasiet. Feriepraktiken syftar till att ge 

ungdomar möjlighet att prova arbete inom någon av 

kommunens verksamheter samt erfarenheter och 

referenser inför kommande yrkesliv. Redan förra 

året försvårade covid-19 möjligheten att erbjuda 

platser inom flera av kommunens verksamheter och i 

år är läget ännu mer utmanande. Fler ungdomar än 

någonsin har ansökt om en plats och antalet platser 

är färre än någonsin. Det kommer att bli svårt att 

erbjuda alla som sökt plats och det finns en farhåga 

att många ungdomar kommer stå utan meningsfull 

sysselsättning under sommarmånaderna. Utfall för 

detta kommer att kunna analyseras till delår augusti.  

Utifrån de förändringar som skett inom ramen för 

AFs förändringsresa har den lokala närvaron 

försvunnit. Då förvaltningen är helt beroende av en 

nära dialog med AF utifrån antagen arbetsmarknads-

strategi så har beslut tagits om att återuppta Arbets-

marknadsrådet i Falköpings kommun. Rådet består 

av kommunala chefer, chefer inom AF samt 

politiska företrädare. Syftet är att diskutera såväl 

nuläge som mer långsiktiga strategiska tankar för att 

förvaltningen bättre ska kunna förbereda sig utifrån 
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de statliga satsningar som görs. I samband med 

nystarten kommer även näringslivschef att finnas 

med för att docka an till den samverkan som sker 

mellan KAF och KLF gällande näringslivsdelar 

kopplat till arbetsmarknadsfrågor.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 

MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål. 

Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål 

som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och 

uppdrag för medarbetare och medborgare. 

Nämndens arbete med de globala målen enligt 

Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som i de 

strategiska processerna inom förvaltningen.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Covid-19 

Pandemin är fortfarande den faktor som påverkar 

förvaltningen allra mest, både i strategiskt och 

operativt perspektiv. Fjärr- och distansstudier fortgår 

och det rådande läget påverkar elevernas studietid, i 

form av förlängd lärotid eller avbrott. Elever kan 

sakna förutsättningar att klara studier utan fysiska 

möten och stöd eller rent av sakna digitala verktyg. 

Sedan mitten av december har AMEs verksamheter 

varit stängda och inte tagit emot några deltagare. 

Genomströmningstakten har bromsats upp och det 

har varit svårt att stegförflytta deltagare som 

planerat. Arbetslöshetssiffrorna ligger på fortsatt 

höga nivåer lokalt även om prognoserna framåt ser 

bättre ut än vad som tidigare förutspått. Oroande är 

framför allt andelen långtidsarbetslösa vars situation 

utmanar såväl samhälle som förvaltning.  

Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån har 

skapat nya digitala arbetsmiljöer vars konsekvenser 

ännu inte går att se verkningarna av. Hur detta 

påverkar medarbetarnas hälsa är något som behöver 

hållas i medvetande framöver. Medarbetare har inom 

alla förvaltningens verksamheter varit kreativa och 

användningen av digitala verktyg har blivit ett 

alltmer naturligt inslag i det dagliga arbetet.  

Verksamhetsövergång 

Under hösten 2020 tog politiken i Falköpings 

kommun ett inriktningsbeslut om att förnya arbets-

marknadspolitiken genom att revidera arbets-

marknadsstrategin samt göra en verksamhets-

övergång av Stöd- och försörjningsenheten från 
SOC till AME. Med ett nytt angreppssätt på 

försörjningsstödsfrågan är förhoppningen att minska 

behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

samt minska utanförskap och den ohälsa som arbets-

löshet kan leda till.  

Verksamhetsövergången sker 1 maj men har under 
många månader påverkat förvaltningens 
verksamheter och processer i hög grad med 
planering och samverkan inom kommunen för att 
skapa förutsättningarna för en lyckad övergång. Det 
är två verksamheter som ska skapa en ny 
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organisation med gemensamma arbetssätt och en ny 
gemensam arbetsmiljö och arbetskultur.  

Arbetsförmedlingens reformering 

AFs reformering har pågått sedan januari 2019 och 

har sedan dess påverkat förvaltningen i negativ 

bemärkelse. Från hösten 2019 och ett år framåt 

saknades den lokala närvaron från myndigheten helt 

i Falköping. Men sedan mitten av september 2020 

har AF representerats på statens servicekontor 

tillsammans med Försäkringskassan (FK) och 

Skatteverket. Därmed kan medborgare få delar av 

den service som det stängda AF-kontoret tidigare 

tillhandahöll.  

Utredningen om kommuners medverkan i den 

statliga arbetsmarknadspolitiken har varit klar sedan 

förra sommaren. Där kan läsas att kommunens roll 

som extern aktör förtydligas och därmed kan 

kommuner delta i upphandlingar från AF. Formerna 

för detta är ännu oklara men kan innebära 

möjligheter för förvaltningen att delta i 

upphandlingar från AF och på det sättet kunna 

hjälpa en ännu bredare målgrupp. AF är en viktig 

samarbetspartner för förvaltningen och 

myndighetens situation drabbar alla de berörings-

punkter som förvaltningen har med den. Dialog med 

myndigheten är nödvändigt för att få uppdaterad och 

relevant information gällande näringslivets 

kompetensbehov. 
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från 

kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande 

beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE 

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 

strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamheterna med sina uppdrag finns till för 

Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, 

fortsatta studier eller arbete. Den centrala ekonomi- 

och målstyrningen har utvecklats under flera år och 

arbetet fortgår vilket utmanar förvaltningens 

processer. Processutveckling är ständigt aktuellt och 

förutsättningarna för att bedriva utbildning förändras 

i takt med omvärlden. Detta kräver en flexibel och 

lösningsorienterad organisation. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1 

 

 

DelmåI: Erbjuda förutsättningar för att stärka 
indivdens position på arbetsmarknaden med 
målet att nå egen försörjning  

FULLFÖLJDA STUDIER OCH AKTIVITETER 

Förvaltningens ansvar för AME, VUX , uppdrags-

utbildning och eftergymnasiala utbildningar kommer 

vara betydande för framtida kompetensförsörjning. 

Konjunkturen utmanar fortfarande samhälls-

ekonomin och kommer att påverka både 

förvaltningens målgrupp och verksamhet under lång 

tid framöver. Målsättningen för förvaltningen är att 

stärka individens position på arbetsmarknaden 

genom fullföljda studier och aktiviteter och på så 

sätt få fler att nå egen försörjning. 

AME har under årets första månader haft färre 

deltagare än tidigare års jämförbara mätperioder.  

Mellan januari och mars 2021 har 127 deltagare 

varit inskrivna och aktiva inom AME, av dessa har 

45 avslutats. Antalet inskrivna deltagare som har 

försörjningsstöd uppgår till 59 vilket är färre än för 

ett år sedan men ligger i samma nivå som 2019.  

Vid årsskiftet var andelen inskrivna deltagare med 

försörjningsstöd uppe på de högsta nivåerna 

någonsin men som grafen nedan visar så har en 

förändring skett till delår april. 

 

Andelen med försörjningsstöd vid helår uppgick till 

57 % och vid delår april 46 %. Detta kan tolkas som 

att det är färre som har behov av försörjningsstöd 

men i verkligheten är det andra faktorer som skapat 

trendbrottet. Sedan mitten av december 2020 har 

verksamheterna inom AME varit stängda för 

deltagare. Detta har bland annat medfört att det är 

färre inskrivna på AME, men också att inskrivna 

deltagare inte har kunnat göra planerade steg-

förflyttningar. Det sistnämnda har påverkat snittiden 

för de inskrivna vilket syns i diagrammet nedan. 

 

Antal inskrivna dagar för en deltagare är per delår 

april 206,5 dagar i snitt, 231 dagar för kvinnor och 

182 dagar för män. Detta mått kompletterar 

indikatorn Snittid för deltagare AME från 

inskrivning till avslut, se diagram nedan. 
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Snittet mellan inskrivning och avslut för en deltagare 

är 126 dagar per april 2021, det är lägre än tidigare 

jämförbara perioder. Det är första gången som snitt-

tid mäts som en indikator och målsättningen är att 

snittiden ska minska under 2021.  

Faktorn att verksamheterna varit och fortfarande är 

stängda påverkar inte bara de mätbara resultaten för 

AME utan det ger framförallt negativa effekter för 

målgruppen. Statistiken kan ge en bild av att det är 

färre som har behov av AMEs tjänster och utbud 

men arbetslöshetssiffrorna för Falköpings kommun 

ligger på höga nivåer (9,5 %) och SOC har under 

mars månad haft en ökning av antal hushåll som 

behöver försörjningsstöd.  

Coronarestriktionerna har slagit hårt mot mål-

gruppen som befinner sig utanför arbetsmarknaden 

och hur många som egentligen har behov av AMEs 

utbud och stöd är svårt att prognosticera men det 

finns en farhåga att det kommer vara än fler än 

under 2020. En arbetsgrupp inom AME ser över 

arbetet med att placera deltagare i praktik och 

användningen av individens handlingsplan vid 

placering i praktik. Det kommer vara av stor vikt att 

både verksamhet och samverkan med näringslivet är 

beredda när coronarestriktionerna lättar och 

individer kan ansöka till AME samt få stöd att 

stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden. 

Av de 45 deltagare som avslutats har 7 gått till 

arbete och 4 har börjat studera, se diagram nedan. 

Diagrammet visar också en markant minskning av 

antalet som gått ut i praktik vilket härleds till 

pandemin med bland annat stängning av AMEs egna 

verksamheter.  

 

Som indikator för mål 1 följs andel deltagare som 

gått från försörjningsstöd till egen försörjning. Av de 

59 personer som vid inskrivning hade försörjnings-

stöd eller försörjningsstöd i kombination med annan 

ersättning har 24 personer avslutats. Av dessa har 4 

(17 %) gått till egen försörjning, arbete eller studier. 

 

 

AMEs verksamheter möter varje deltagare utifrån 

deras behov och förutsättningar, och minsta 

stegförflyttning är positiv för individen. När fysiska 

möten inte har varit möjliga har andra aktiviteter 

som gynnat deltagarna genomförts, exempel är 

digitala coachmöten eller promenader både i grupp 

och enskilt. När restriktionerna lättar förväntas det 

ske ett ökat inflöde av deltagare samt att fler går ut i 

aktivitet såsom praktik eller studier.  

I maj sker verksamhetsövergången av Stöd- och 

försörjningsenheten från SOC till AME vilket har 

upptagit mycket förberedelsetid under årets första 

månader. Förutom frågor av praktisk karaktär såsom 
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lokaler, verksamhetssystem, arkivering och 

posthantering så har mycket tid gått åt till att utreda 

frågor som rör aktivitetskrav, arbetsmarknads-

anställningar samt de nya arbetsprocesserna. 

Medarbetarnas delaktighet har stått i fokus och mer 

om dessa processer finns att läsa under mål 4. Den 

kommande sammanslagningen har påverkat arbetet 

kring individerna som AME möter vilket också kan 

speglas i att antalet inskrivna deltagare har minskat.  

Till delår augusti bör processerna tillsammans med 

stöd- och försörjningsenheten ha påbörjats i en 

gemensam riktning med fler aktiva deltagare som är 

kopplade till försörjningsstöd. Tillsammans med 

beslutet om verksamhetsövergång har en ny arbets-

marknadsstrategi antagits i kommunfullmäktige. 

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att 

skapa bättre förutsättningar för kommunens 

medborgare att komma i arbete och delaktighet 

istället för arbetslöshet och utanförskap. Övergången 

med nya gemensamma processer förväntas generera 

kortare väg för deltagare/klienter till egen 

försörjning. Därtill skapas bättre förutsättningar att 

möta näringslivets behov av kompetensförsörjning 

och tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande. 

Arbetet med näringslivet beskrivs under mål 3. 

Inom den kommunala vuxenutbildningen fortsätter 

arbetet med att få så många som möjligt att fullfölja 

sina studier. Detta genom att stärka elevernas val-

kompetens, studieteknik samt främja processerna för 

sammanhållen studietid oavsett vilken verksamhet 

eleven befinner sig i. Även ett validerande arbetssätt 

är av betydelse gällande yrkesutbildningarna och 

framhålls som en viktig faktor för att stärka 

kompetensförsörjningen. Lärlingsutbildningarna 

inom barnskötare och restaurang har ett validerande 

förhållningssätt som en naturlig del av utbildningen 

vilket gynnar de studerande. Fullföljda studier är ett 

av de viktigaste stegen som kan tas för att en individ 

ska förbli i eller närma sig egen försörjning. Under 

föregående planperiod har förvaltningen skärpt 

rutinerna kring avbrott och förtydligat definitionerna 

för varje avbrottsorsak. Tydliga definitioner och 

hantering av avbrott har höjt förståelsen för 

processen, säkerställer statistikens kvalitet och ger 

rättvisande underlag för framtida beslut. När 

avbrottsorsakerna är kvalitetssäkrade kan analys-

arbetet fördjupas för att undersöka vilka åtgärder 

som kan minska avbrott. Det är ett rimligt antagande 

att om avbrotten minskar så genererar det fler 

fullföljda studier vilket är det huvudsakliga syftet 

med avbrottsarbetet.  

 

Den vanligaste avbrottsorsaken under första 

kvartalet är Inaktiv (88) som används om eleven inte 

är aktiv i sina studier under tre veckor. Tätt därefter 

kommer orsaken Privata skäl som till exempel kan 

vara sjukdom eller familjesituation, en orsak 

förvaltningen ser sig ha liten eller ingen möjlighet 

att påverka.  

Särskilt intressant är avbrottsorsakerna som skulle 

kunna gå att påverka som exempelvis För många 

kurser, Fel kunskapsnivå eller Motsvarar ej 

förväntningarna.  

 

Andel avbrott i förhållande till det totala antalet 

kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för 

delår april är totalt 9 % avbrott för de pedagogiska 

verksamheterna. Det är färre än jämförbar period 

2020 (10 %) men fler än 2019 (8 %). I antal för årets 

resultat motsvarar det 259 avbrott som då mäts mot 

det totala antalet kursdeltagare som under januari till 

mars uppgår till 2 939 st. I statistiken syns att flest 

avbrott har skett i mars. En bidragande orsak kan 

vara bristande studieteknik hos elever i att kunna 

studera på distans. Filmer om hemstudier har under 

våren publicerats på förvaltningens lärplattform 

Fronter. 

Andel satta betyg F (icke godkänd) är en ny-

tillkommen indikator för innevarande planperiod 

som ska komplettera avbrottsstatistiken. 
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Betygsstatistik tas ut vid hel- och halvår och därför 

presenteras indikatorn som ett nuläge med statistik 

från helår 2020.  

 

Totalt sattes 2 728 betyg under 2020 och av dem var 

7 % (196) betyg F. Det är en procentenhet mer än 

2019 och två mer än 2018, i siffror motsvarar det 

170 respektive 148. I analyser för helår 2020 som 

rör betygen kan konstateras att det totala antalet satta 

betyg är färre än tidigare år, framför allt inom SFI. 
Detta kan härledas till fjärr- och distansstudier vilket 

kan vara utmanande för många elever, speciellt om 

utbildningsbakgrunden är låg och/eller den digitala 

kompetensen är låg. Inom Allmänna ämnen har 

andelen godkända betyg (A-E) minskat och andelen 

betyg F har ökat, som jämförelse nämns att för 

Allmänna ämnen 2019 var andelen F 4 % och 2020 

uppgick andelen F till 16 %. Resultaten visar att det 

är svårt för kursdeltagare att klara kurserna till nivån 

för ett betyg. I analys nämns bland annat att den 

fysiskt stängda studieverkstaden kan ha påverkat 

elevernas studieresultat. Studieverkstaden har 

funnits i digital form men kan inte ersätta stödet som 

ett fysiskt möte ger.  

  

Förvaltningen konstaterar att både andel avbrott och 

andel F går att härleda till coronarestriktionernas 

fjärr- och distansundervisning som kan vara 
utmanande för många elever. När elever kan studera 

på plats igen förväntas en del typer av avbrott 

minska och andelen godkända betyg (A-E) öka. 

Inför planperiodens start fanns en osäkerhet kring 

förväntat ansökningstryck och efterfrågan på 

utbildningsplatser hos förvaltningen. Under en 

längre tid har söktrycket ökat samtidigt som 

målgruppen har förändrats och fler saknar 

behörighet att komma in på sökt utbildning. Även 

genomströmningstakten bedöms ha saktat ned, detta 

styrks av att det är färre som får betyg, trots 

likvärdiga nivåer på antal kursdeltagare, se diagram 

nedan.  

 

Från och med delår april kommer statistik gällande 

antagning och antal startande elever att följas som 

indikatorer för mål 1. Oavsett hur många som blir 

antagna så hanteras varje ansökan av förvaltningens 

studie- och yrkesvägledare (SYV) samt 

administration.  

 

Inför årets första månader planerades start för fyra 

yrkesutbildningar, lärling barnskötare, lärling 

restaurang, restaurang språkstöd samt reguljär vård 

och omsorg. Till lärling restaurang antogs alla som 

ansökte och samtliga startade också sin utbildning. 

Inga restaurangansökningar var behöriga och därför 

fanns inte underlag för utbildningsstart. Till lärling 

barnskötare och vård-och omsorgsutbildningen är 

det betydligt fler som ansöker än som kan få en 

utbildningsplats. 26 % av de som sökte lärling barn-

skötare fick plats och 57 % av dem som sökte vård 

och omsorg. Alla som ansöker är inte behöriga och 

här kan arbetet med valkompetens spela roll 

framöver då fler redan före ansökning får en 



13 I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

förståelse för vad som krävs i respektive utbildning. 

Arbetet med valkompetens beskrivs under målets 

andra fokusområde Aktivt arbete med att höja 

medborgarens valkompetens. 

 

Allmänna ämnen har haft två kursstarter under första 

kvartalet 2021. Andelen antagna kontra ansökningar 

ligger på höga nivåer, 91 % respektive 90 % per 

omgång.  

Observera att statistiken som rör ansökningar och 

antagningar enbart gäller för de utbildningar som 

förvaltningen erbjuder, inte för kurser eller 

utbildningar som anordnas av externa aktörer eller 

samverkansparter. Statistik för köpta utbildningar/ 

kurser tas ut senare under året och kan komplettera 

förvaltningens egen statistik.  

AKTIVT ARBETE MED ATT HÖJA 

MEDBORGARENS VALKOMPETENS 

Ett medel för att minska avbrott och stärka elevernas 

och deltagarnas motivation att fullfölja sina studier 

och/eller aktiviteter är att höja deras valkompetens. 

Genom proaktivt arbete med att förtydliga vad det 

innebära att studera samt stärka elevernas 

studieteknik och valkompetens vill förvaltningen få 

fler att fullföja sina studier. Valkompetensen stärks 

genom att utveckla de kunskaper och förmågor som 

individen behöver för att aktivt ta ställning till och 

fatta beslut om sin framtid. Detta är ett gemensamt 

utvecklingsområde för alla förvaltningens verk-

samheter och arbetet fortgår i enlighet med arbets-

lagens utvecklingsplaner. Inom YRK är en arbets-

grupp tillsatt för att forma en förberedande kurs som 

stärker elevens möjligheter att tillgodogöra sig en 

utbildning och vara förberedd för vidare studier. 

Samverkan mellan de pedagogiska verksamheterna 

är gynnsamt för arbetet med förstärkning av val-

kompetens. SFI nämner i sina analyser att för-

bättrade rutiner kring kartläggning samt satsning på 

modersmål som resurs kommer leda till högre 

måluppfyllelse för fokusområdet. Allmänna ämnen 

och SYV har skapat flera filmer för att stötta elever i 

sin hemstudiemiljö, stärka elevernas studieteknik 

samt informera om ansöknings- och antagnings-

processerna. Förvaltningens hemsida ska vara ett 

verktyg i individens valprocess. Elever ska före och 

under sin studietid bli medvetna om sina val-

alternativ samt utifrån sina förutsättningar lära sig att 

genomföra sina val och ta ansvar för dem. Det är ett 

rimligt antagande att om potentiella elever stärks i 

sin valkompetens så minskar risken för felval vilket 

leder till färre avbrott. Det är också rimligt att anta 

att en långsiktig effekt också kan vara att minska 

andelen icke godkända betyg (F).  

SYV har under årets första månader haft 196 samtal 

för riktad vägledning, det är mer än 100 samtal fler 

än jämförbar period förra året. Ju fler individer som 

kan erbjudas samtal desto fler kan öka sin val-

kompetens. Det ställs högre krav och förväntningar 

på SYV i både den vida och snäva bemärkelsen i 

och med förändringar i utbildningssystemet, arbets-

livet och samhället i stort. Alla vinner på väl under-

byggda val, inte minst individen men också 

samhället som får en effektivare kompetens-

försörjning. Elever som påbörjar men inte slutför 

sina studier påverkar förvaltningens resurs- och 

lokalplanering och individen gör heller inte de 

förväntade stegförflyttningar som förvaltningen 

strävar efter.  

Inför delår april har reflektioner kring den ökade 

andelen icke godkända betyg (F) samt avbrotts-

statistiken och korrelationen med valkompetens-

arbetet uppkommit. Tesen är att när eleverna får 

högre insikt om vad som krävs att studera så kan en 

del av dem avbryta sina studier. Arbetet med val-

kompetens är långsiktigt och det kommer att dröja 

innan effekter syns i statistik och ännu längre innan 

djupare analyser kan göras om vad det är som 

minskar avbrott och/eller andel betyg F. 

På AME stärks deltagarnas valkompetens i flera av 

de aktiviteter som erbjuds, exempelvis kart-

läggningssamtal, coachning, praktik eller i 

utredningar. ESF-projektet En plattform för alla ska 

genom individbaserade insatser stärka deltagaren att 

närma sig arbetsmarknaden. Här spelar en förstärkt 

valkompetens stor roll för lyckad matchning mellan 

individ och framtida arbetsgivare. Alla 

förvaltningens verksamheter bidrar i varje möte 

mellan medborgare och medarbetare till att påverka 

och stärka individens position på arbetsmarknaden 

och dess möjligheter att försörja sig själva.  
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Under våren uppmanar förvaltningen alla elever och 

deltagare att besvara nöjdhetsenkäten som rör frågor 

om trygghet, delaktighet och bemötande. En 

betydande del av nöjdhetsenkäten är den åter-

kopplingsprocess som utvecklats under 2020. 

Dialogen är ett viktigt verktyg dels för att fånga in 

förbättringsförslag kopplade till förvaltningens 

kvalitet men främst för att främja den demokratiska 

dialogen för medborgaren. Här ser förvaltningen 

möjligheten att ytterligare bidra till ökad delaktighet 

för elev/deltagare som därmed förstärker sin 

lärprocess och valkompetens. Resultatet av vårens 

nöjdhetsenkät analyseras och presenteras till delår 

per augusti. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 
 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har inget 
delmål under mål 2. Genom att arbeta med de 
övriga tre målen bidrar Kompetens- och 
arbetslivsnämnden till ett attraktivare Falköping. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett 
utbildningsutbud som arbetsmarknaden 
efterfrågar 

UTBILDNINGS- OCH AKTIVITETSUTBUD 
EFTER ARBETSMARKNADENS BEHOV 

Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha 

till jobb. Tillsammans med Kommunlednings-

förvaltningens (KLF) näringslivsenhet har gruppen 

KAF Näringsliv fortsatt stärka strukturerna som ska 

gynna såväl näringslivet som individen som ska 

matchas till arbetsgivare. Dialog förs med olika 

aktörer och företrädare för att matcha och skapa 

utbildningar utifrån efterfrågan av såväl företags-

anpassad utbildning som framtida kompetensbehov. 

Under årets första månader har en behovskart-

läggning påbörjats i samarbete med KLF närings-

livsenhet. Ett slutgiltigt resultat finns ännu inte 

färdigt. Andra aktiviteter som näringslivssamverkan 

driver är en orienteringskurs i service och 

bemötande samt mentorskap. Många processer är 

förberedda och väntar på att restriktionerna ska lätta. 

Flera av aktiviteterna kommer ge effekter på längre 

sikt än bara 2021, men förhoppningen är att praktiskt 

kunna påbörja planerade samarbeten med närings-

livet under hösten. I det fortsatta konjunkturläget är 

det svårt att säkerställa att utbud möter efterfrågan 

och kommunikation med aktörer som AF och 

respektive bransch är nödvändigt då det finns en 

förväntan på vuxenutbildningens roll kopplat till det 

rådande konjunkturläget. I de utökade målen för 

VUX beskrivs att den ska utgöra en bas för den 

nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet. 

Samverkan inom VUX Skaraborg tog under vintern 

2020 beslut om en gemensam regional funktion som 

ska bidra till ökad effektivitet, större rättssäkerhet 

och en gemensam kvalitetsnivå hos de femton 

samverkande kommunerna. Förvaltningen finns 

delaktig på både strategisk och operativ nivå 

gällande utvecklingen av yrkesutbildning. En 

ledningsgrupp är tillsatt och en arbetsgrupp 

förbereder nu arbetet inför kommande antagningar 

inom ramen för Skaraborgssamverkan, KomX. 

Arbetet kommer att utvärderas och följas upp 

kontinuerligt under året. 

En gemensam utmaning som närmar sig är de nya 

prioriterings- och urvalsreglerna gällande komvux 

på gymnasial nivå och komvux som särskild 

utbildning som träder i kraft 1 juli 2021. 

Förändringen innebär att de som har störst behov av 

utbildning ska prioriteras.  

Inom ramen för Skaraborgssamverkan pågår även 

ytterligare utvecklingsarbete. Inför 2021 gav 

skolcheferna i Skaraborg VUX-rektorsgruppen i 

uppdrag att utreda hur språkförstärkta utbildningar 

på sikt kan öka och kvalitetssäkras. Regeringen har 

skjutit till pengar för kombinationsutbildningar 

vilket innebär att yrkesutbildningar ska kombineras 

med SFI för att få fler nyanlända i arbete. Inom 

ramen för Skaraborgssamverkan har arbetet startas 

upp med en projektledare som finansieras via 

Europeiska socialfonden.  

Ytterligare uppdrag som utreds är möjligheten att 

öka den digitala samverkan mellan kommunerna för 

att möjliggöra att fler kan få ta del av utbildning på 

hemmaplan. Utifrån pandemin har samtliga vuxen-

utbildningar i Skaraborg behövt ställa om till 

distansstudier, en konsekvens att dra nytta av. Det 

konkreta uppdraget handlar om hur digital sam-

verkan kan ske så att fler kurser kan ges inom VUX 

Skaraborg och behovet att köpa kurser externt 

minskar. Detta skulle bli mer kostnadseffektivt, 

kvalitetssäkrat och bredda utbudet av utbildning. 
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Samverkan med andra utbildningsaktörer skapar en 

möjlighet att erbjuda Falköpings medborgare ett 

större utbud av yrkesutbildningar på gymnasial och 

eftergymnasial nivå. Idag bedriver förvaltningen en 

yrkeshögskoleutbildning i egen regi, YH Guldsmed.  

I januari kom beskedet från Myndigheten för yrkes-

högskolan (MYH) att förvaltningen fått godkänt att 

starta utbildningen Tekniker för spårbundna fordon. 

Utbildningen är framtagen i samverkan med lokala 

företag. Under våren marknadsförs utbildningen 

samtidigt som upphandling av utbildare genomförs. I 

maj kommer nämnden fatta beslut om utbildningen 

ska starta eller ej beroende på antalet ansökningar. 

UTVECKLA MATCHNINGSPROCESSEN  

Ansvaret för arbetsmarknadsstrategins genom-

förande vilar främst på KAN och dess förvaltning. 

Stöd ska ges av samtliga verksamheter i den övriga 

kommunala organisationen för att få fler i egen 

försörjning. Det sociala ansvaret hos arbetsgivare 

inom näringslivet och den offentliga sektorn behöver 

förstärkas för att den grupp av människor som idag 

står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet att 

närma sig egen försörjning. Det krävs dels ett 

matchande utbildningsutbud och lämpliga arbets-

marknadspolitiska åtgärder men också att arbets-

givare är villiga att ta emot elever/praktikanter samt 

vågar nyanställa. Samverkan med KLF Näringslivs-

enhet kommer spela stor roll och de aktiviteter som 

ska stärka den sociala hållbarheten i Falköping. 

Förvaltningen arbetar för en ökad valkompetens hos 

elever/deltagare för att måluppfyllelsen för 

matchning ska höjas men matchningsprocessen sker 

från två håll.  

Många som står utanför arbetsmarknaden har 

språkliga hinder och under flera år har 

förvaltningens pedagogiska verksamheter arbetat 

med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Språket är dock även fortsatt en utmaning som kan 

bromsa elevers anställningsmöjligheter. I 

förvaltningens redovisningar för 2020 har 

problematisering kring studiestrukturen för elever på 

Vård och omsorg visat på att de som studerar med 

språkstöd läser mer än 100 %. Det är inte hållbart 

och flera av eleverna slutför inte sina svenskstudier 

vilket branschen sedan upplever som ett bekymmer 

då språksvårigheter uppstår. Under 2021 sker en 

nationell översyn av ämnes- och kursplaner inom 

Vård och omsorg med syfte att skapa förutsättningar 

för en nationellt sammanhållen utbildning som ger 

möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete 

som Socialstyrelsen föreslagit gällande under-

sköterska. Detta förstärker matchningsprocessen för 

eleverna. Utöver att nya ämnes- och kursplaner 

implementeras förs också en kontinuerlig dialog 

med branschen om hur de studerande kan förberedas 

inför ett kommande yrkesliv. 

Genom en statlig satsning på äldreomsorgen har 

förvaltningen dialog med SOC gällande äldre-

omsorgslyftet. Syftet med detta är att höja 

kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos 

såväl personal som chefer. De personer som deltar 

får möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Dock är 

detta en statlig satsning som enbart går att genom-

föra under innevarande år vilket gör att processerna 

behöver vara effektiva för att medlen ska hinna 

nyttjas.  
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA 
UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

Delmål: Förvaltningens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning 

NÄSTA DIGITALA STEG 

Digitalisering är inte ett mål i sig, de tekniska 

lösningar ska verka för att nå verksamheternas mål 

och bidra till att kvalitetssäkra de processer som 

driver förvaltningen framåt. Digital kompetens-

höjning hos både medarbetar och elever/deltagare 

bidrar till högre måluppfyllelse i de andra målen, 1 

och 3. Individen behöver vara digitalt förberedd för 

att möta de förväntningar och utmaningar som 

samhället och olika yrkesområden har. Två 

kompetensförstärkande projekt drivs av nätverk 

Westum med syftet att stötta utbildningssektorns 

förändringsprocess mot mer flexibla undervisnings-

former och ökade möjligheter att erbjuda elever ett 

livslångt lärande. Ett flertal utbildningsinsatser har 

skett och flera är planerade för det kommande året.  

Efter ett år med Covid-19 och dess konsekvenser 

kan det konstateras att den digitala utvecklingen 

aldrig tidigare haft så snabb progression under så 

kort tid. Fjärr- och distansundervisning är den nya 

vardagen för både elever och pedagoger. Många av 

förvaltningens medarbetare arbetar delvis hemifrån 

och den absoluta majoriteten av alla möten sker via 

digitala forum och plattformar. Teknik har möjlig-

gjort att undervisning kunnat fortgå men det har 

också medfört utmaningar för både medarbetare och 

förvaltningens målgrupp. Alla elever/deltagare har 

inte tillgång till digitala verktyg eller uppkoppling 

till internet. Förvaltningen ska stötta och bidra till att 

minska digitalt utanförskap men dessa faktorer 

ligger utanför förvaltningens kontroll. Flera elever 

inom SFI har kunnat låna surfplattor med sig hem 

vilket har lett till ökat deltagande i undervisning och 

fungerande självstudier men tillgången till teknik är 

begränsad. Förutsättningen att bedöma elevers 

kunskaper försvåras av fjärr- och distans-

undervisning och elever som har en studiesvag 

bakgrund kanske inte klarar att slutföra sina studier 

alls.  

AMEs deltagare har under rådande pandemi svårt att 

delta i fysiska möten eller aktiviteter. Det går inte att 

ersätta praktik eller arbetsförmågeutredningar med 

digitala forum såsom undervisning har kunnat göra. 

Arbetet med digitalisering inom AME ligger därför 

efter övriga förvaltningen vilket behöver finnas med 

som ett viktigt inslag i enhetens fortsatta 

utvecklingsprocesser. 

Att mötas digitalt kan vara utmanande men det 

behöver inte vara sämre, mötet sker bara op ett annat 

sätt. Inom SFI upplever pedagoger att de kommer 

elever närmare och har större möjlighet att skapa 

relationer nu när de möter eleverna i det virtuella 

klassrummet Google Meet. Genom att ha 

individuella samtal med elever samt regelbundna 

återkopplingar kring uppnådda mål på Meet, skapas 

trygghet hos elever som då känner sig mer säkra 

under lektionstid där hela gruppen möts digitalt. 

Pedagoger har kunnat nå även de tysta och försiktiga 

eleverna genom att arbeta mer individanpassat och 

relationsskapande.  

Kommunens digitaliseringsstrategi är under upp-

datering och förvaltningens IKT-plan (informations- 

och kommunikationsteknik) kommer utgå från den 

när det är dags för revidering. IKT-planen fungerar 

som styrdokument för förvaltningens digitala 

utveckling och struktur.  
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HÅLLBART MEDARBETARSKAP 

Det gånga året har utmanat förvaltningens med-

arbetare ur flera perspektiv. Distansarbete, digitala 

möten och arbetssätt samt den planerade 

verksamhetsövergången av Stöd- och försörjnings-

enheten från SOC till AME är faktorer som påverkat 

både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. I 

den digitala vardagen har en ny arbetsmiljö formats 

men det går ännu inte att dra slutsatser om 

konsekvenserna av långvarigt distansarbete. Det är 

viktigt att förvaltningen även fortsatt är medveten 

om medarbetarnas hälsa ur olika perspektiv. I tider 

av osäkra prognoser och omställning blir det nära 

ledarskapet än viktigare och det behövs en tät 

kommunikation med och mellan medarbetare. 

Förvaltningen strävar efter att stärka tilliten genom 

hela styrkedjan, mellan politik och tjänstemän, 

mellan chef och medarbetare, mellan medarbetare 

och mellan medarbetare och medborgare. 

Under årets första månader har medarbetarenkäten 

genomförts och förvaltningen har en hög svars-

frekvens, 87 %, vilket ger kvalitetssäkrade siffror 

trots att det är en liten minskning jämfört med 

svarsfrekvensen 2019. Under våren kommer 

resultatet av medarbetarenkäten att analyseras och 

presenteras för samtliga medarbetare. Vid en första 

anblick syns dock att förvaltningen har ett högt 

resultat vad gäller områden som engagemang och 

medarbetarskap, ledarskap samt mål och resultat-

styrning. Förvaltningens NöjdMedarbetarIndex 

(NMI) har ökat från 75 (2019) till 76 (2021). Detta i 

jämförelse med kommunens totala resultat på 71 

(2021). 

God kvalitet säkerställs dels genom att rekrytera och 

behålla den kompetens som verksamheterna och 

uppdragen kräver och dels genom kollegialt lärande 

som stärker samverkan inom förvaltningen samt 

med kommunens övriga verksamheter. Kompetens-

utveckling är en viktig del i att vara en attraktiv 

arbetsgivare samt en drivande faktor för utveckling 

av verksamheternas service och erbjudna tjänster. 

Kollegialt lärande är verktyg för att främja och 

utveckla såväl metoder som individens förut-
sättningar att stärka sin position på arbetsmarknaden.  

Den stundande verksamhetsövergången, där Stöd- 

och försörjningsenheten flyttar från SOC till AME, 

har påverkat och kommer att påverka förvaltningen 

under en lång tid. De två enheterna bildar en ny 

organisation med gemensamma arbetsprocesser och 

en ny gemensam arbetskultur. Sedan årsskiftet har 

flera workshops hållits med fokus på arbetsprocesser 

och på att tillsammans ta fram vision och målbild för 

de kommande åren. Medarbetarnas delaktighet har 

varit prioriterad och varje vecka har 

informationsbrev skickats ut eller digitala möten 

funnits tillgängligt för all berörd personal. Per delår 

augusti kan en första uppföljning och nuläge 

presenteras gällande verksamhetsövergången och de 

nya processerna. 

PROCESSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR 

ATT ÖKA SAMARBETEN SOM STÄRKER 
VERKSAMHETERNAS KVALITET 

Förvaltningen arbetar ständigt med att systematiskt 

utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att 

förbättra verksamheternas kvalitet och erbjudna 

tjänster. Systematik och struktur är nödvändigt för 

att kunna möta omvärldens förändringar och krav. 

Den nya och större organisationen på AME innebär 

nya strukturer för styrkedjan och utvecklingsarbetet. 

Även i vuxenutbildningen har en genomsyn gjorts 

för att skapa likvärdiga kvalitetskedjor inom 

förvaltningens två stora verksamheter, AME och 

Utbildning för vuxna. Den största skillnaden 

kommer att vara att varje enhet tar fram en 

gemensam utvecklingsplan istället för att varje 

arbetslag tar fram sin egen plan. Detta kommer göra 

verksamhetsutvecklingen starkare inom respektive 

enhet samt effektivisera kvalitetsarbetet som ska 

bygga på dialogbaserad uppföljning och process-

främjande arbetssätt. Det kommer i sin tur gynna det 

förvaltningsövergripande arbetet när 

utvecklingsplanerna blir mer sammanhållna och 

kopplingen kan förtydligas till verksamhetsplan och 

flerårsplan. En ny kvalitetsstruktur med förändrade 

processer är framtagen och kommer att 

implementeras under hösten 2021 och därmed 

synkroniseras med 2022 års verksamhetsplan och 

kommande utvecklingsplaner.  

Förvaltningen strävar efter ett processbaserat arbets-

sätt för att tvärfunktionellt samarbete ska gynna 

elevernas/deltagarnas lärprocess, driva utveckling 

framåt och skapa en kontinuerlig uppföljning. 

Många utmaningar kräver dessutom samarbete av 

kommunens verksamheter över förvaltnings- och 

avdelningsgränser, vilket gör kravet på gemensam 

uppföljning utifrån helheten än viktigare. Upp-

följning och analys är bland de viktigaste delarna i 

utvecklingsarbetet och helt beroende av att 
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medarbetare har kännedom, förståelse och 

delaktighet i arbetet. 

Under innevarande planperiod kommer fokus att 

ligga på processerna för antagning och fördjupning 

av avbrottshantering. Inom arbetslaget för SYV/ 

VUX-administration har ett omfattande arbete 

genomförts för att minska antalet pappers-

ansökningar. I dagsläget går det att söka till kurser 

hos den externa utföraren Jensen via ansöknings-

webben Hypernet. Utvärderingen visar att det sparar 

tid, effektiviserar processen och dessutom kvalitets-

säkrar arbetet. Ytterligare en fördel är att varje elev 

får en individuell studieplan vid ansökan. Näst på tur 

är att undersöka möjligheterna till digitaliserad 

ansökan till yrkeskurser och yrkespaket via externa 

utföraren NTI. Samtidigt ska hemsidan uppdateras 

med information om ansöknings- och antagnings-

processen. De förväntade effekterna av arbetet med 

dessa processer är att fler ansökningar ska vara 

kompletta från början, att fler söker utbildningar de 

är behöriga till och att det blir färre frågor före, 

under och efter kursstart. Arbetet bidrar också till en 

ökad valkompetens och därmed högre mål-

uppfyllelse i de andra målen.  
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Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 
PERSONALPLANERING 

Personalplaneringen följer till största delen det som 

budgeterades inför 2021. Rekrytering pågår gällande 

några tjänster.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Förvaltningen har en hög andel lärare som är 

behöriga i de ämnen de undervisar i. Om behörighet 

saknas innehar oftast den pedagogiska personalen 

lärarlegitimation. Dock är det alltid en utmaning att 

rekrytera behöriga lärare. Förvaltningen fortsätter att 

uppmuntra medarbetare att ta del av statliga 

satsningar som genomförs för att öka behörigheten 

bland undervisande personal.  

FRÅNVARO 

Den totala frånvaron för förvaltningen har ännu inte 

levererats från HR-avdelningen. Detta innebär att 

uppföljning kommer att ske senare. Dock har 

sjukfrånvaron följts nogsamt utifrån rådande 

pandemi.  

 

 

 

 

  

Personalplanering Utfall april 2020 
Utfall april 

2021 
Budget 2021 

Personalsammansättning

Tillsvidare anställda  130      128      131     

Visstidsanställda  32      41      45     

Timanställda  8      6      6     

Antal årsarbetare - - - 

Rektytering/Omsättning

Pensionsavgångar  -      1      3     

Frånvaro

Sjukfrånvaro

Frånvaro

Ej tillsatt personal dagar
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Förväntad utveckling  
 

VERKSAMHETSÖVERGÅNG STÖD- OCH 

FÖRSÖRJNINGSENHET TILL AME 

Den nya arbetsmarknadsstrategin samt övergången 
av socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet 
till kompetens- och arbetslivsförvaltningen är två 
viktiga delar i Falköpings förnyade arbetsmarknads-
politik. Arbetsmarknadsfrågan kommer att vara ett 
fokusområde framåt för kommunen och syftet är att 
gemensamt främja stegförflyttningar för individen, 
kompetensförsörja arbetsmarknaden samt minska 
behovet av försörjningsstöd. Den nya organisationen 
inom arbetsmarknadsenheten förväntas få en 
helhetsbild med möjlighet till fördjupad analys av 
målgruppen som står i behov av försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd. Då kommer aktivitetsutbud och 
insatser att kunna utvecklas för att bättre matcha 
individernas behov och förutsättningar. 

HÅLLBAR MATCHNING 

Förvaltningens målsättning är matchning till arbete. 
Dagens rådande konjukturläge, arbetslöshet samt 
strukturomvandling på arbetsmarknaden utmanar 
förvaltningens möjligheter till optimal matchning. 
Samverkan med branscher, nätverk och externa 
aktörer kommer även fortsatt att vara av stor vikt för 
att möta kompetensbehov med rätt utbud av 
utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Matchning mot arbetsmarknaden börjar direkt när 
eleven/deltagaren kommer i kontakt med någon av 
förvaltningens verksamheter. Arbetet med val-
kompetens förväntas ge effekter som färre avbrott 
och fler godkända betyg. Vuxenutbildning och 
fullföljda studier är verktyg för en hållbar 
matchningsprocess och för individens etablering på 
den öppna arbetsmarknaden. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

Resultaträkningen avser den verksamhet som 
nämnden ansvarar för per 30 april. Budget, utfall 
och prognos kopplat till den planerade verksamhets-
övergången av Stöd- och försörjningsenheten per 1 
maj rapporteras i kommande uppföljningar.  

Nämndens budgetram har justerats med 1,9 mkr 
utifrån korrigering av kapitalkostnader och löne-
översyn. Budget för anslagsfinansierade hyror är 
samma som 2020, men debiteringen sker utifrån 
beräkning enligt nivå för 2021.  

Delårsresultatet per april är 26 015 tkr  

På intäktssidan kan konstateras att schablon-
ersättningen är lägre än budgeterat och betydligt 
lägre jämfört med föregående år. Statsbidrag kopplat 
till yrkesutbildningar betalas ut två gånger per år 
varav den första sker strax före sommaren. Utbetal-
ningarna baseras på antal producerade poäng.   

Utfallet för personalkostnader är något lägre än 
budget utifrån bland annat sjukskrivningar. Övriga 
kostnader ligger något högre än budget, vilket liknar 
tidigare år. Liksom 2020 erhålls ersättning för 
sjuklönekostnader.  

Nämnden lämnar per delår april en prognos i nivå 
med budget. Schablonersättningen är nedskriven och 
hänsyn är tagen till lägre personalkostnader. En 
medvetenhet finns om att nogsamt följa de övriga 

kostnaderna då budgeterade medel för de posterna är 
lägre än tidigare år.  

Det finns även fortsatt osäkerhetsfaktorer som en 
följd av pandemin. Olika satsningar görs från 
regeringen kopplat till både arbetsmarknad och 
utbildning. Ingen hänsyn är tagen till detta i 
prognosen per april.  

  

Resultaträkning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm 938 734 3 780 3 135 -645

Statsbidrag 5 034 4 942 29 325 28 525 -800

Övriga intäkter 2 987 927 4 561 4 526 -35

Interna intäkter 17 173 200 200 0

Summa intäkter 8 976 6 776 37 866 36 386 -1 480

Kostnader

Personalkostnader -25 686 -27 152 -84 546 -83 046 1 500

Verksamhetskostnader -3 264 -2 775 -7 556 -7 556 0

Kapitalkostnader -223 -174 -572 -572 0

Interna kostnader -2 595 -2 690 -7 880 -7 880 0

Summa kostnader -31 768 -32 791 -100 554 -99 054 1 500

Resultaträkning för nämnd -22 792 -26 015 -62 688 -62 668 20



KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 24 

Resultat per verksamhetsområde 

 

UTBILDNING AV VUXNA 

Inom verksamheten utbildning av vuxna ingår 
allmänna ämnen på grundläggande och gymnasial 
nivå, särskild utbildning för vuxna, gymnasial 
yrkesutbildning, SFI, uppdragsutbildning samt 
yrkeshögskoleutbildning.  

Personalkostnaderna är lägre än budget utifrån 
sjukfrånvaro. Övriga kostnader är något högre än 
budget, men prognosen är ändå i nivå med budget.  

Statsbidragen kopplade till yrkesutbildning har ännu 
inte betalats ut. Medfinansieringen är till viss del 
förändrad och kommunerna har en något större del 
jämfört med tidigare år. I utfallet ligger en 
periodisering från 2020. Schablonersättningen är 
redan lägre än budget och betydligt lägre än 
föregående år och har skrivits ned i prognosen. 
Söktrycket är dock konstant och inget tyder på att 
det kommer att minska. 

De flesta verksamheter bedrivs även fortsatt via 
fjärr- och distansundervisning. Förvaltningen följer 
nogsamt de olika satsningar som görs av regeringen 
kopplat till utbildning för att på bäst sätt kunna ta del 
av dessa.  

ARBETSMARKNAD 

Inom AME har merparten av verksamheterna varit 
stängda utifrån rådande pandemi och har därför inte 
kunnat ta emot deltagare i samma utsträckning som 
vanligt.  

Verksamheten har lönebidragsanställningar där en 
ny bedömning sker per 31 maj, vilket kan komma att 
påverka intäktssidan. I prognosarbetet tas hänsyn till 
eventuell förändring per delår augusti. 

Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av 
sjukfrånvaro, precis som tidigare år.  

Riktade satsningar från regeringen kopplat till 
arbetsmarknaden har kommit. Ingen hänsyn är tagen 
till detta i prognosen. Först till delår augusti kommer 
förvaltningen att veta mer om hur medlen är tänkta 
att användas.  

Ett intensivt arbete pågår för att hitta platser till 
kommunens sommarferiepraktik. Ett ökat söktryck 
till färre platser gör det svårt att prognosticera, vilket 
gör att prognos ligger i nivå med budget.  

Stöd- och försörjningsenheten är en del av AME 
från 1 maj. Den beslutade budgetväxlingen kommer 
att föras om under maj. Det kan redan nu konstateras 
att enheten prognosticeras med ett underskott om 12 
mkr per helår. KAN kommer få bära 8 mkr av dessa 
medan 4 mkr tillfaller socialnämnden.  

GEMENSAMT 

Inom de gemensamma verksamheterna återfinns 
förvaltningsövergripande funktioner som special-
pedagoger, SYV, bibliotek, kundservice samt café.  

Personalkostnaderna är något lägre än budget och 
det finns idag inget som tyder på något annat än en 
budget i balans. 

 

Verksamhetsredovisning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Budget
 2021 

Prognos
2021-12 

Avvikelse 

Utbildning av vuxna -11 578 -15 027 -30 353 -31 125 -772

Arbetsmarknadsenheten -5 456 -5 280 -14 918 -14 298 620

Gemensamt -5 758 -5 708 -17 417 -17 245 172

Nämndens budgetram -22 792 -26 015 -62 688 -62 668 20
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Under årets första fyra månader har inga 
investeringar gjorts. Förvaltningen har planerat 
inköp under året enligt budget. Datorer är beställda 
för att kunna byta ut personalens bärbara datorer 
enligt plan. Även datorer som används vid 
undervisning kommer att bytas ut enligt plan.   

 

 

 

 

  

Löpande investeringar ( tkr)  
Utfall

2021-04 
Budget
2021 

Avvikelse Prognos
2021-12 

Re-/ löpande investeringar 0 700 700 700

Möbler 0 150 150 150

Tekniks utrustning 0 400 400 400

Övriga inventarier 0 150 150 150

Summa nämnden 0 700 700 700
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2021  
 

KOMMUNSTYRELSEN, BARN- OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMPETENS- 
OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

att utreda hur en utökad samverkan kring 

utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre 

effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. 

Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna 

samt kommunstyrelsen under år 2021. 

Under de första månaderna av 2021 har berörda 

rektorer tillsammans med skolchefer påbörjat en 

gemensam process för att ta sig an uppdraget. 

Tillsammans har man konkretiserat vad som kan 

göras i det korta perspektivet men även i det längre. 

Samverkan ska ha sin utgångspunkt i fullföljda 

studier och hur organisationen kan underlätta för 

kommunens medborgare att stärka sin position på 

arbetsmarknaden.  

Ett fokus kommer initialt att läggas på hållbarhet, 

resurser och kvalitet. I dessa delar innefattas lokaler, 

gemensam kompetensutveckling, måluppfyllelse, 

behörighet med mera. Under resterande delen av 

våren kommer rektorer att mötas i tvär-

konstellationer för att se på hur samverkan kan ske i 

praktiken. En plan gällande detta arbete ska tas fram 

innan sommaren för att aktiviteter ska kunna 

genomföras under hösten. 

I det längre perspektivet bör en dialog föras gällande 

mål, måluppfyllelse och hur VUX och 

Ållebergsgymnasiet på sikt kan koppla samman 

respektive styrdokument. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Kommunens flerårsplan beskriver de fyra över-

gripande målen och förvaltningens verksamhetsplan 

är bryggan mellan flerårsplan och de utvecklings-

planer som varje arbetslag skapar. Utvecklings-

planen syftar till att bryta ner nämndens uppdrag 

och intentioner till mål som ger riktning och 

värdeskapande arbete i respektive verksamhet. 

Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt 

kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och 

delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar om 

ett arbetssätt som får delarna att vävas samman till 

en helhet där varje medarbetare får förståelse för 

hur denne är med och bidrar till Falköpings 

kommuns utveckling. Kännedom om mål- och 

ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är 

ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom 

förvaltningen. Med en transparens i analys och 

rapportering ökar delaktigheten och stärker tilliten 

vilket ytterligare främjar det systematiska kvalitets-

arbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud 

till Falköpings kommuns medborgare. 

ÅTERKOPPLING TILL 
NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Med processbaserade arbetssätt sker en ständig 

uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur 

med tillhörande dokumentation. Mål- och ekonomi-

styrningen har under de senaste åren utvecklats 

centralt i kommunen vilket påverkar förvaltningens 

utvecklingsarbete och återkoppling till nämnd. 

Underlag för analys och uppföljning samlas in från 

varje verksamhet för att sammanställas och 

ytterligare analyseras så att nämnden får väl 

grundade beslutsunderlag. Ju mer som kan tas med 

i uppföljningar desto trovärdigare bild kan växa 

fram och därmed skapas de bästa förutsättningarna 

för att optimalt fördela resurserna som nämnden 

beslutar över.  

Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och 

framåt då kommunens årshjul har utökats. I en tid 

med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser 

upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas till 

nämnd med kort ställtid. Förvaltningen för en 

kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärlds-

bevakning och ekonomi. Den politiska dialogen 

fortsätter att utvecklas vilket gör att styrkedjan 

mellan politik och tjänstemän stärks. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering.  

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 32 Dnr 2021/00012  

YH Tekniker spårbundna fordon (Tågtekniker) 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut om att starta/inte starta 

 utbildningen formuleras vid mötet 19 maj 2021.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar, under förutsättning att 

 utbildningen startar augusti 2021, att ge ledningsgruppen för utbildningen 

 YH Tekniker spårbundna fordon i uppdrag att sköta de uppgifter som 

 anges i Förordning om yrkeshögskolan (2009:130), 4 kap. 2 §. 

Bakgrund 

Ansökningsläge 

Den 26 april har 12 ansökningar lämnats in. Av dessa är 9 behöriga om 

kompletteringar lämnas in. 3 sökande bedöms vara obehöriga och har fått 

information om vad som krävs av dem för formell kompetens. 6 personer har 

påbörjat ansökan men inte lämnat in den. Dessa har fått en påminnelse om 

att de behöver slutföra ansökan tillsammans med kontaktuppgifter om de har 

frågor.  

Sista dag för ansökan är 16 maj. Vid beslut att starta utbildning i augusti 

2021 har ledningsgruppen möjlighet att öppna för sen ansökan med sista dag 

8 augusti.  

Utbildningen marknadsförs via sociala medier, digital reklampelare vid 

järnvägsstationen i Falköping, annonsering i lokalpress, och söktjänsten 

Studentum. Kontakter har även etablerats med Arbetsförmedlingen, studie- 

och yrkesvägledare i Skaraborg samt lärare som arbetar på gymnasiernas 

program för el- och fordonsteknik.  

Budget 

Vid nämndsmötet 8 februari 2021 presenterades budget och kostnadskalkyl 

för utbildningen. Utifrån den pågående upphandlingen kommer ytterligare 

ett förslag att presenteras vid arbetsutskottets möte. Nytt är en lägre 

lärarkostnad men ytterligare 50 lärartimmar för planering inför uppstart. En 

justering är också gjord gällande klädkontot, som höjts till 60 000 kr.  

Osäkerheter i beräkningen: 

Kostnaden för lärare är ännu inte fastställd och anbudsöppning sker 30 april. 

I anbudet har omfattningen angetts till 1950 timmar med värde 800 

kr/timme. Anbudsgivare har dock möjlighet att justera upp eller ner priset 

med en motivering till varför. 

Budgetgenomgång efter anbudsöppnandet sker tillsammans med ekonom 

den 3/5. Utbildningen är ny och det finns inga jämförbara siffror.  
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Delegering av uppgifter 

Om en kommun eller en region är ansvarig utbildningsanordnare för en 

yrkeshögskoleutbildning, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en 

ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 

Förordning om yrkeshögskolan (2009:130), 4 kap. 2 §. Nämnden får helt 

eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det. 

Uppgifter enligt 2 § 

 Se till att utbildningen genomförs enligt lagen om yrkeshögskolan 

(2009:128), denna och andra förordningar och föreskrifter som har 

meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med 

beslut av myndigheten, 

 Anta sökande till utbildningen,  

 Pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,  

 Utfärda examens- och utbildningsbevis, och  

 Svara för att ett systematisk kvalitetsarbete bedrivs.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att utbildningen kan startas under förutsättning att 

minst 15 sökande har tackat ja till sin utbildningsplats senast den 2 juli 2021.  

  

 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Anna Carlsson   Nämndsekreterare      anna.carlsson@falkoping.se  
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Rektors tjänsteutlåtande om YH Tekniker spårbundna 
fordon (Tågtekniker) 2021 

Förslag till beslut 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut om att starta/inte starta 

utbildningen formuleras vid mötet 19 maj 2020.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar, under förutsättning att 

utbildningen startar augusti 2021, att ge ledningsgruppen för 

utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon i uppdrag att sköta de 

uppgifter som anges i Förordning om yrkeshögskolan (2009:130), 4 

kap. 2 §.        

Bakgrund 

Ansökningsläge 
Den 26 april har 12 ansökningar lämnats in. Av dessa är 9 behöriga om 

kompletteringar lämnas in. 3 sökande bedöms vara obehöriga och har fått 

information om vad som krävs av dem för formell kompetens. 6 personer har 

påbörjat ansökan men inte lämnat in den. Dessa har fått en påminnelse om 

att de behöver slutföra ansökan tillsammans med kontaktuppgifter om de har 

frågor.  

Sista dag för ansökan är 16 maj. Vid beslut att starta utbildning i augusti 

2021 har ledningsgruppen möjlighet att öppna för sen ansökan med sista dag 

8 augusti.  

Utbildningen marknadsförs via sociala medier, digital reklampelare vid 

järnvägsstationen i Falköping, annonsering i lokalpress, och söktjänsten 

Studentum. Kontakter har även etablerats med Arbetsförmedlingen, studie- 

och yrkesvägledare i Skaraborg samt lärare som arbetar på gymnasiernas 

program för el- och fordonsteknik.  

Budget 
Vid nämndsmötet 8 februari 2021 presenterades budget och kostnadskalkyl 

för utbildningen. Utifrån den pågående upphandlingen kommer ytterligare 

ett förslag att presenteras vid arbetsutskottets möte. Nytt är en lägre 

lärarkostnad men ytterligare 50 lärartimmar för planering inför uppstart. En 

justering är också gjord gällande klädkontot, som höjts till 60 000 kr.  



 

  2(2) 

 

 

Osäkerheter i beräkningen: 

Kostnaden för lärare är ännu inte fastställd och anbudsöppning sker 30 april. 

I anbudet har omfattningen angetts till 1950 timmar med värde 800 

kr/timme. Anbudsgivare har dock möjlighet att justera upp eller ner priset 

med en motivering till varför. 

Budgetgenomgång efter anbudsöppnandet sker tillsammans med ekonom 

den 3/5. Utbildningen är ny och det finns inga jämförbara siffror.  

Delegering av uppgifter 
Om en kommun eller en region är ansvarig utbildningsanordnare för en 

yrkeshögskoleutbildning, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en 

ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 

Förordning om yrkeshögskolan (2009:130), 4 kap. 2 §. Nämnden får helt 

eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det. 

Uppgifter enligt 2 § 

 Se till att utbildningen genomförs enligt lagen om yrkeshögskolan 

(2009:128), denna och andra förordningar och föreskrifter som har 

meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med 

beslut av myndigheten, 

 Anta sökande till utbildningen,  

 Pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,  

 Utfärda examens- och utbildningsbevis, och  

 Svara för att ett systematisk kvalitetsarbete bedrivs.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att utbildningen kan startas under förutsättning att 

minst 15 sökande har tackat ja till sin utbildningsplats senast den 2 juli 2021.  

 

 

 

Rickard Sandberg 

Rektor 
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§ 33 Dnr 2020/00075  

Sommarferiepraktik 2021 – Förändrade förutsättningar 
utifrån Covid-19 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att om antalet sökande till 

 Sommarferiepraktik 2021 är fler än antalet platser görs prioriteringar 

 enligt följande ordning 

 1 De matchningar av sökande kontra plats som gjordes före 5 maj. 

 2 De ungdomar som har särskilt behov av en sommarferiepraktikplats 

  enligt behovsanalys gjord av praktiksamordnare tillsammans med 

  antingen kommunens aktivitetsansvariga, studie- och yrkesvägledare, 

  socialförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen.  

 3 Bland de ungdomar som kvarstår väljs slumpvis de som tilldelas de 

  kvarvarande platserna.  

Bakgrund 

Under våren har verksamhetschef Peter Löfholm vid nämndens och 

arbetsutskottets möten presenterat förutsättningarna för sommarferiepraktik 

utifrån restriktioner på grund av Covid-19. 27 april saknades 148 platser för 

att alla de 314 ungdomar som sökt plats inom utsatt tid skulle kunna erbjudas 

plats.  

På grund av restriktionerna har alla platser inom Socialförvaltningens 

verksamheter och de flesta platser inom Barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter försvunnit jämfört med tidigare år. Arbetet med att få fram fler 

platser pågår. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det finns möjlighet att ta fram fler platser.  
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Verksamhetschefens tjänsteutlåtande till nämnd 19 maj 
2021 om Sommarferiepraktik 2021 - Förändrade 
förutsättningar utifrån Covid-19 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att om antalet sökande till 

Sommarferiepraktik 2021 är fler än antalet platser görs prioriteringar 

enligt följande ordning 

1 De matchningar av sökande kontra plats som gjordes före 5 maj. 

2 De ungdomar som har särskilt behov av en sommarferiepraktikplats 

 enligt behovsanalys gjord av praktiksamordnare tillsammans med  

 antingen kommunens aktivitetsansvariga, studie- och yrkesvägledare, 

 socialförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen.  

3 Bland de ungdomar som kvarstår väljs slumpvis de som tilldelas de 

 kvarvarande platserna.        

Bakgrund 

Under våren har verksamhetschef Peter Löfholm vid nämndens och arbets-

utskottets möten presenterat förutsättningarna för sommarferiepraktik utifrån 

restriktioner på grund av Covid-19. 10 maj saknades 73 platser för att alla de 

ungdomar som sökt plats inom utsatt tid skulle kunna erbjudas plats.  

På grund av restriktionerna har alla platser inom Socialförvaltningens 

verksamheter och de flesta platser inom Barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter försvunnit jämfört med tidigare år. Arbetet med att få fram fler 

platser pågår. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det finns möjlighet att ta fram fler platser.   

 

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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§ 34 Dnr 2021/00041  

Lex Sarah Riktlinje 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens antar riktlinje för rapportering och 

 utredning av missförhållanden enligt presenterat förslag.  

Bakgrund 

Bestämmelserna om Lex Sarah enligt 14 kap. 3 och 7 §§ SoL respektive 24 b 

och f §§ LSS gäller från och med 1 juli 2011. I SoL och LSS anges att 

insatser och verksamhet ska vara av god kvalitet. Lex Sarah är således en del 

av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas enligt de båda 

lagstiftningarna.  

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att 

missförhållanden ska rättas till och förebyggas. Riktlinjen förtydligar 

begrepp som missförhållande och risk för missförhållande samt vem som är 

rapporteringsskyldig. Den beskriver också arbetsgången vid rapportering och 

innehållet i utredningen.  

Förvaltningens bedömning 

Riktlinjen är framtagen med stöd av personal på socialförvaltningen och är i 

stora delar lik den riktlinje som beslutats där.  
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Verksamhetschefens tjänsteutlåtande om riktlinje för 
rapportering och utredning av missförhållanden, Lex 
Sarah 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens antar riktlinje för rapportering och 

utredning av missförhållanden enligt presenterat förslag.         

Bakgrund 

Bestämmelserna om Lex Sarah enligt 14 kap. 3 och 7 §§ SoL respektive 24 b 

och f §§ LSS gäller från och med 1 juli 2011. I SoL och LSS anges att 

insatser och verksamhet ska vara av god kvalitet. Lex Sarah är således en del 

av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas enligt de båda 

lagstiftningarna.  

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att 

missförhållanden ska rättas till och förebyggas. Riktlinjen förtydligar 

begrepp som missförhållande och risk för missförhållande samt vem som är 

rapporteringsskyldig. Den beskriver också arbetsgången vid rapportering och 

innehållet i utredningen.  

Förvaltningens bedömning 

Riktlinjen är framtagen med stöd av personal på socialförvaltningen och är i 

stora delar lik den riktlinje som beslutats där.  

Beslutsunderlag 

 Riktlinje för rapportering och utredning av missförhållanden, Lex 

Sarah       

 

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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Bakgrund 
Bestämmelserna om Lex Sarah enligt 14 kap. 3 och 7 §§ SoL respektive 24 

b och f §§ LSS gäller från och med 1 juli 2011. I SoL och LSS anges att 

insatser och verksamhet ska vara av god kvalitet. Lex Sarah är således en 

del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas enligt de båda 

lagstiftningarna. 

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att miss-

förhållanden ska rättas till och förebyggas. 

Missförhållanden och risk för missförhållande 

För att rapporteringsskyldigheten ska inträffa ska förutsättningarna nedan 

vara uppfyllda: 

 Missförhållandet rör någon som får eller kan komma i fråga för 

insatser inom den egna verksamheten. Den yttersta gränsen för vad 

som utgör den egna verksamheten är det som ligger inom nämndens 

ansvarsområde. 

 Någon inom den egna verksamheten har genom försummelse eller 

av annat skäl brustit i utförande av handlingar alternativt underlåtit 

att utföra handlingar.  

 Det inträffade har inneburit ett hot mot eller har medfört 

konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska/psykiska hälsa.  

Rapporteringsskyldiga 

All personal som fullgör uppgifter under Socialtjänstlagen omfattas av 

rapporteringsskyldigheten. Rapportering ska enbart ske inom den egna 

verksamheten och detta innebär att man rapporterar enbart inom sin 

förvaltning, myndighet etc. 

Rapporteringsskyldighet föreligger även för följande grupper när de är 

verksamma inom socialtjänsten: 

 uppdragstagare, d.v.s. ej anställda av kommunen men t.ex. inhyrd 

personal,  

 praktikanter eller motsvarande under utbildning, t.ex. studerande på 

omvårdnadsprogram, sjuksköterskeutbildning, socionomutbildning 

m.m. samt 

 deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.  

Rapporteringsskyldigheten gäller inte frivilliga i verksamheten. Frivilliga 

ska ges information om hur de kan lämna synpunkter och klagomål. Om en 

frivilligorganisation som Röda Korset eller Svenska kyrkan bedriver en 

verksamhet på uppdrag av kommunen mot ersättning, så är uppdragstagaren 

jämställd med yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Uppdragstagaren 

omfattas då av rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. 
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Arbetsgång vid rapportering 
Det är kompetens- och arbetslivsnämnden som tar emot rapporter om 

missförhållanden/risk för missförhållanden gällande Stöd- och 

försörjningsenheten. Rutin för arbetet:  

1. Rapporteringsskyldiga som har tillgång till avvikelsemodulen i 

verksamhetssystemet använder denna för rapportering. Övriga 

använder blanketten Rapportering av avvikelser enligt SoL/LSS/HSL. 

Blanketten används också vid driftsstopp. Närmaste chef är 

mottagare av rapporten och kan behöva kontaktas direkt. När en 

avvikelse inträffat skall den som upptäckt situationen se till att: 

o Direkta hot mot den enskildes liv, personliga säkerhet eller 

fysiska/psykiska hälsa undanröjs. 

o Konsekvenserna för den enskildes liv, personliga säkerhet eller 

fysiska/psykiska hälsa inte förvärras. 

2. Enhetschef skickar efter bedömning av allvarlighetsgrad vidare de 

rapporter som bedöms till allvarlighetsgrad 3 eller 4 till kompetens- 

och arbetslivsförvaltningens kvalitétskoordinator för utredning i 

enlighet med gällande avvikelserutin. 

3. Enhetschef informerar den enskilde/företrädare om att en rapport om 

missförhållande som rör brukaren/klienten lämnats. 

Rapport kan också direkt göras till kompetens- och arbetslivsförvaltningens 

kvalitetskoordinator, till exempel om chefen själv berörs av innehållet i 

rapporten. Om rapportören bedömer att det inträffade utgör missförhållande 

eller risk för missförhållande markeras ”Lex Sarah” i rapporten. 

Information om rapporteringsskyldigheten 

Enhetschef ska informera både muntligt och skriftligt i samband med att en 

person börjar en anställning, ett uppdrag eller en praktikperiod. 

Enhetschef ska minst en gång per år se till att personalen informeras 

muntligt om innebörden av rapporteringsskyldigheten och om rutinerna för 

handläggning. 

Arbetsgång för utredning 
1. Rapporten diarieförs så fort den inkommit till kompetens- och 

arbetslivsförvaltningens administration. 

2. Kompetens- och arbetslivsförvaltningens kvalitetskoordinator tar 

emot och utreder rapport. Vid frånvaro kan förvaltningschef  utse 

någon annan att genomföra utredningen. Kvalitetskoordinator 

säkerställer i samband med mottagande av rapport att nödvändiga 

åtgärder vidtagits för att avhjälpa och undanröja missförhållandet 

eller risken för missförhållande.  

3. Utredningen ska genomföras skyndsamt och dokumenteras 

skriftligen i ett beslutsunderlag. Utredningen ska fokusera på vad 

som har hänt, varför det hände och vad som kan göras för att 

förhindra att det händer igen. 
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4. Om ytterligare handlingar upprättas ska det framgå datum för 

upprättande, varifrån uppgifterna kommer, vad som är faktiska 

omständigheter respektive bedömningar samt vem (namn och 

befattning/titel) som upprättat handlingen. 

5. Enhetschefen gör anteckning i den enskildes personakt om att det 

finns en rapport om ett missförhållande som rör den enskilde. I 

övrigt ska dokumentationen av Lex Sarah-ärendet hållas åtskild från 

personakten.  

6. Utredningen avslutas med ett beslut som fattas av förvaltningschef. 

7. Slutförd utredning diarieförs. 

Innehåll i utredningen 

Utredningen ska utvisa följande: 

1. Vad det rapporterade missförhållandet eller risken för ett 

missförhållande har bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller 

kunde ha fått för den enskilde. 

2. När den muntliga eller skriftliga rapporten tagits emot. 

3. När och hur missförhållandet eller risken för ett missförhållande har 

uppmärksammats. 

4. När och hur missförhållandet inträffat. 

5. De orsaker till missförhållandet eller risken för ett missförhållande 

som har identifierats. 

6. Om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall 

varför det har inträffat igen. 

7. Vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det inträffade samt 

behov av ytterligare åtgärder. 

8. Bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen. 

Information till verksamheten 
Enhetschef ansvarar för att återkoppla resultatet av Lex Sarah-utredningen 

till berörd personal samt arbeta aktivt med eventuella förbättringsåtgärder.  

Verksamhetschef ansvarar för att inkomna rapporter och utredningar 

tillhörande den egna verksamheten analyseras minst en gång per kvartal. 

Information till kompetens- och arbets-
livsnämnden 
Kvalitetskoordinatorn informerar kompetens- och arbetslivsnämndens 

arbetsutskott en gång per kvartal om avslutade utredningar samt vidtagna 

och planerade åtgärder. En analys av sammanställningen av rapporterna görs 

årligen i samband med bokslutet. Sammanställning och analys redovisas 

sedan till kompetens- och arbetslivsnämnden. 
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Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 
Kompetens- och arbetslivsnämnden ska anmäla allvarligt missförhållande/ 

påtaglig risk för allvarligt missförhållande till IVO. Denna uppgift har 

delegerats till förvaltningschef. 

Vid anmälan till IVO om allvarligt missförhållande har utredningen visat på 

brister i verksamheten som innebär eller inneburit allvarligt hot mot eller 

medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller 

psykiska hälsa. Vid anmälan till IVO om påtaglig risk för allvarliga 

missförhållanden gäller en uppenbar och konkret risk för ett allvarligt 

missförhållande. 
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Dokumenthanteringsplan 2021 kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Dokumenthanteringsplan 2021 

 enligt presenterat förslag. 

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 20 maj 2021 och 

 ersätter den dokumenthanteringsplan som kompetens- och 

 arbetslivsnämnden tog beslut om 17 mars 2021.  

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnderna ska hantera sina handlingar, 

vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om 

öppenhet, transperens och rättssäkerhet.  

I samband med verksamhetsövergången där Stöd- och försörjningsenhete 

flyttar från socialförvaltningen till Arbetsmarknadsenheten inom kompetens- 

och arbetslivsförvaltningen behöver dokumenthanteringsplanen uppdateras. I 

samverkan med socialförvaltningen har delarna i kapitlet Stöd- och 

försörjningsenheten identifierats och lagts in i planen för kompetens- och 

arbetslivsnämnden.  

Fortsatt arbete för enhetlighet och tydlighet i dokumentet kommer att ske 

under hösten 2021.  
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1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Dokumenthanteringsplan 2021 

enligt presenterat förslag. 

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 20 maj 2021 och 

ersätter den dokumenthanteringsplan som kompetens- och arbetslivs-

nämndens tog beslut om 17 mars 2021.       

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnderna ska hantera sina handlingar, 

vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om 

öppenhet, transparens och rättssäkerhet.  

I samband med verksamhetsövergången där Stöd- och försörjningsenheten 

flyttar från socialförvaltningen till Arbetsmarknadsenheten inom kompetens- 

och arbetslivsförvaltningen behöver dokumenthanteringsplanen uppdateras. I 

samverkan med socialförvaltningen har delarna i kapitlet Stöd- och 

försörjningsenheten identifierats och lagts in i planen för kompetens- och 

arbetslivsnämnden.  

Alla ändringar i dokumentet har färgmarkerats. Fortsatt arbete för 

enhetlighet och tydlighet i dokumentet kommer att ske under hösten 2021.  
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Inledning 
I Falköpings kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. 
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över nämndernas och bolagens 
arkivbildning och arkivvård. Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett 
kommunarkiv. Kommunarkivet ska vårda arkivbeståndet och främja 
arkivens tillgänglighet. Kommunarkivet ska ge nämnderna råd i arkivvårds-
frågor. I kommunens arkivreglemente står det mer om tillämpningsområde, 
arkivansvar och om hur arkiven ska redovisas. I slutet av denna 
dokumentplan finns i bilaga 2 en ordlista för olika begrepp. 

Kompetens- och arbetslivsnämndens dokumenthanteringsplan beskriver 
nämndens handlingar och om de ska gallras eller bevaras. Planen anger det 
man behöver veta för att kunna hantera och hitta handlingar från att de 
kommer in eller upprättas och tills den ska bevaras eller gallras. Handlingar 
avser huvudexemplar, original. Övriga exemplar och kopior som finns ute i 
verksamheten ska gallras när de inte längre behövs. 

Planens syfte är också att se till att nämnden följer arkivlagen som bland 
annat säger att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så 
att de tillgodoser   

 rätten att ta del av allmänna handlingar 
 behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
 forskningens behov 

I arkivlagen slås också fast att myndigheternas arkiv är en del av det 
nationella kulturarvet. 

Grundprincipen är att alla allmänna handlingar ska registreras och bevaras. 
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som 
inkommen till eller upprättad av myndigheten enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen och Tryckfrihetsförordningen. 

Bestämmelser som reglerar hanteringen av 
myndigheters handlingar 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en av Sveriges grundlagar och 
behandlar rätten att ta del av allmän handling och vad som är en allmän 
handling. Allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de snabbt kan tas 
fram på begäran. 

Arkivlagen (1990:782) beskriver att myndighetens arkiv bildas av de 
allmänna handlingar från myndighetens verksamhet som beskrivs i 
tryckfrihetsförordningen och sådana handlingar som upprättas av och som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Myndigheten ska 
vårda arkivet och göra det tillgängligt. 

Arkivförordningen (1991:446) talar bland annat om att handlingar ska 
arkiveras när ett ärende slutbehandlats eller när handlingarna är 
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färdigställda. När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras, ska 
myndighetens arkivbildning ses över. Den inverkan som ändringen kan få 
på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring ska beaktas. 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) slår fast huvudregeln att varje 
myndighet är skyldig att registrera allmänna handlingar och att 
registreringen ska ske utan dröjsmål. Handlingar som innehåller 
sekretessreglerade uppgifter har ett absolut registreringskrav och ska därför 
alltid registreras. Lagen behandlar även bestämmelser om tystnadsplikt och 
om förbud mot att lämna ut allmänna handlingar.  

Ordning och arkivering av handlingar 
De flesta av nämndens handlingar förvaras digitalt i olika IT-system, i 
databaser i dator eller i pärm. Handlingar som ingår i ärenden som ska 
bevaras på papper förvaras i nämndens närarkiv tills de lämnas till 
kommunarkivet för slutförvaring. Vissa typer av handlingar förvaras och 
sorteras på annat sätt, vilket framgår av den här planen. 

Bevarande och gallring 
Grundprincipen är att alla handlingar ska bevaras, alltså sparas för alltid. 
Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras om det inte medför 
inskränkningar i rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av 
information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. 
Gallring bör ske med stor försiktighet och utgå ifrån vad som är intressant 
för eftervärlden att känna till om nämndens verksamhet.  

Gallring innebär att information och handlingar förstörs. Vad som ska 
gallras framgår i denna plan. Samråd om gallring ska ske med kommunens 
arkivmyndighet innan beslut om gallring tas. Hur samrådsförfarandet ska gå 
till regleras i arkivreglementet. Allmänna handlingar får gallras endast om 
det fattats beslut av nämnden. Vissa lagbestämmelser och föreskrifter 
begränsar den kommunala beslutanderätten i gallringsfrågor.  

I enskilda fall kan ytterligare handlingar bevaras än de som ska bevaras 
enligt dokumenthanteringsplanen om nämnden anser att handlingarna kan 
ha ett värde för framtiden. 

Ekonomi – Bokföring och arkivering   
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), trädde 
i kraft den 1 januari 2019. Bokföring och arkivering i den nya lagen har 
reglerats till att dokumentation som används för att bevara 
räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lättåtkomliga.  

Räkenskapsinformation ska minst bevaras fram till och med det sjunde året 
efter utgången av räkenskapsåret. Innebörden av den nya bestämmelsen är 
att den tidigare tioåriga bevarandetiden har kortats ned till sju år. 
Bokföringsnämnden samt SKL:s avdelning för juridik gör tolkningen att 
gallringsfristen kan tillämpas retroaktivt. Den förändrade gallringsfristen 
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trädde i kraft 1 januari 2019, men kan alltså tillämpas bakåtverkande, vilket 
innebär att räkenskapsinformation upprättad 2011 kan gallras år 2019.  

Observera att ett lokalt gallringsbeslut måste fattas innan 
räkenskapsinformation får gallras. Även om bevarandetiden för 
räkenskapsinformation har kortats ned till sju år i LKBR kan det finnas 
andra skäl för att fatta beslut om gallring med längre frister, som t.ex. 
preskription, revision och pensionsuträkning, eller att 
räkenskapsinformation bevaras med hänsyn tagen till bevarandeändamålen i 
3 § arkivlagen (1990:782). 

Pappershandlingar 
Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden ska vara upprättade på 
åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper. Om man har anledning att 
tro att papperet kommer att utsättas för slitage, ska det vara arkivbeständigt. 
Papper som är arkivbeständigt är utvärderat enligt SS-ISO 11108 (och i 
Sverige oftast märkt med beteckningen Svenskt Arkiv). Åldringsbeständigt 
papper utvärderas enligt ISO 9706. Enligt Riksarkivet ska utskrift av 
arkivhandling vara enkelsidig. 

De pappersoriginal som inte ska bevaras på papper enligt denna 
dokumenthanteringsplan ska skannas in, registreras och sedan gallras.  

Digitala handlingar 
Digitala handlingar bevaras i arkivbeständigt format.  

Rensning 
Rensning innebär att ta ställning till om minnesanteckningar, 
utkast och annat arbetsmaterial ska rensas eller bevaras. Dessa 
handlingar kan endast rensas om de inte tillfört sakuppgift till 
ärendet. Rensningen ska genomföras senast i samband med att 
ärendet avslutas. 
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Allmän administration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Annonser, reklam för 
marknadsföring. 

Se anmärkning. Server. Viktigare händelser kan 
bevaras. Bedömning görs i 
varje enskilt fall.  

Avtal. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Avtal, tillfällig betydelse. Gallras 1 år efter 
avtalstidens utgång. 

G:, närarkiv, Ciceron 
DoÄ. 

Exempel serviceavtal. 

Begäran om utlämnande av 
allmän handling. 

Gallras efter 
utlämnandet. 

  

Begäran om utlämnande av 
allmän handling som leder till 
överklagningsbart beslut. 

Bevaras. Ciceron DoÄ. Den första prövningen 
görs av handläggare eller 
registrator. 

Beslut från nämnd, kommun-
fullmäktige, annan 
myndighet, kommunal- eller 
samordningsförbund. 

Se anmärkning. Ciceron DoÄ. Bevaras om beslutet leder 
till ett ärende. I annat fall 
gallras beslutet. 

Brandskydd, fördelning av 
ansvar och arbetsuppgifter. 

Gallras vid 
uppdatering. 

Brandskyddspärm, på 
respektive enhet. 

 

Brandskyddsrond, 
sammanställning. 

Gallras 5 år. Brandskyddspärm, på 
respektive enhet. 

 

Delegationsbeslut. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Delårsredovisning. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Digital signatur. Bevaras, se 
anmärkning. 

Ciceron DoÄ. Signaturer tillhör specifika 
dokument och bevisvärde 
skall kunna upprätthållas. 

Ställs av eller gallras 
samtidigt som den 
handling som den tillhör. 

E-post, mappar 
 inkorg 

 skickade 

 utkast  

Bevaras, se 
anmärkning.  

 E-post som är av vikt för 
ett ärende bevaras i 
Ciceron DoÄ. E-post av 
tillfällig eller ringa 
betydelse gallras efter 3 
månader. 

Enkäter. Gallras efter 
sammanställning. 

  

Enkäter, sammanställningar. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Enkätsvar. Gallras efter 
sammanställning. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

EU-projekt 
 Ansökan på delegation 
 Beslut om finansiering 
 Avslag/beviljande på 

ansökan 
 Begäran om komplettering 
 Avtal 
 Projektplan 

 Mötesanteckningar 
 Aktivitetsplan 
 Budget 
 Korrespondens 
 Tid- och rese rapporter 

 Avvikelserapport 
 Delrapport 

 Slutrapport 

Bevaras. Ciceron DoÄ, G: Korrespondens av 
betydelse för projektet 
bevaras och 
korrespondens av tillfällig 
betydelse gallras när 
projektet är slutfört.  

Foto/bild, filmer, video, 
ljudband, CD o.d. 

Bevaras, se 
anmärkning. 

Bilddatabas, G: Gäller även rättighet till 
inköpta bilder.  

Foto/bild, filmer, video, 
ljudband, CD o.d. framtagna 
för till exempel intern 
information och utbildning. 

Gallras vid inaktualitet 
eller när utbildningen 
har slutförts. 

  

Fullmakt, postöppning. Gallras vid avslutad 
anställning. 

Pärm hos registrator.   

Handlingar, som registreras 
men som ej tillhör ett ärende. 

Gallras 3 månader. Ciceron DoÄ.  

Handlingar som tillhör ett 
ärende. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Informationsmaterial och 
broschyrer, eget. 

Gallras vid inaktualitet.  Ciceron DoÄ.  

Intern kontroll  

 Internkontrollplan  
 Uppföljning, rapport 
 Riskmatris 
 Risklista 

 Åtgärdsplan 

Bevaras, se 
anmärkning. 

Ciceron DoÄ, G: Risklista och riskmatris 
finns på G: Risklista 
gallras vid uppdatering. 

Information och handlingar 
som läggs upp på intranät, 
Falnet. 

Gallras efter hand eller 
vid inaktualitet. 

Falnet. Om informationen eller 
handlingen ska bevaras 
görs en export till e-arkivet 
eller pappersutskrift. 

Korrespondens. Se anmärkning. Ciceron DoÄ, Outlook, 
G: 

Bevaras om av vikt för 
ärendet eller verksam-
heten, annars gallras när 
det inte längre behövs. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Kvalitetsdokument, process-
beskrivningar.  

Bevaras. Ciceron DoÄ. Verktyg för uppföljning av 
kvalitet, eventuella 
handlingsplaner. 

Lämna uppgifter till SCB. Gallras efter 
inskickande.  

  

Lämna uppgifter till övriga 
myndigheter. 

Gallras efter 
inskickande.  

 T.ex. Kungliga Biblioteket, 
CSN, SKR och Kolada.  

Manualer, lathundar. Gallras. G: Uppdateras kontinuerligt. 

Modellavtal. Gallras efter att 
uppdraget slutförts.  

Pärm hos 
kommunikatör.  

 

Mottagnings- och 
delgivningsbevis. 

Se anmärkning.  Ciceron DoÄ, pärm 
hos registrator.  

Beror på bevisvärde. Ta 
ställning i varje enskilt fall. 

Protokoll eller mötes-
anteckningar. 
 Avdelningsmöten 

 Personalmöten 
 Informationsmöten 
 Interna verksamhetsmöten 

o.d. 

Se anmärkning. G: pärm. Bevaras om de innehåller 
beslut eller information av 
direkt betydelse för 
verksamheten. 

Outlookkalender 
 Påminnelser 

 Uppgifter 

Gallras när 
påminnelse/uppgift 
klar markerats. 

Outlook.  

Postlista. Gallras 3 veckor. G: kommunens 
webbplats. 

 

Projekt 
 Förstudierapport 
 Projektdirektiv 

 Projektplan 
 Aktivitetsrapport 
 Slutrapport 

 Mötesanteckningar 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Protokoll och protokolls-
utdrag, inkommande. 

Se anmärkning. Ciceron DoÄ. Från annan nämnd, 
utskott, råd, kommunal- 
och samordningsförbund 
samt övriga instanser.  

Bevaras om handlingen 
tillhör ett ärende. 

Rapporter/redovisningar. Bevaras. Ciceron DoÄ. Internkontroll, granskning, 
statistiska rapporter och 
övriga rapporter av vikt för 
verksamheten. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Remisser.  Bevaras. Ciceron DoÄ. Om remissen leder till ett 
ärende. 

Remissvar. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Sociala medier. Gallras efter hand, se 
anmärkning.  

Server. Om inlägg föranleder ett 
ärende, bevaras 
informationen i diarieförda 
handlingar. 

Statistik som innehåller 
information för 
verksamheten. 

Bevaras. Ciceron DoÄ. Befolknings- och 
bostadsanalys, 
behovsanalys logi etc. 

Statistik, övrigt. Gallras.  När statistiken inte längre 
behövs. 

Synpunkter från allmänheten 
samt svar, ringa eller tillfällig 
betydelse. 

Gallras efter 2 år. DF Respons, Ciceron 
DoÄ. 

Kan registreras i olika 
verksamhetssystem 
beroende på vad saken 
gäller. Om det blir ett 
ärende så diarieförs det i 
Ciceron DoÄ. 

Statistik över synpunkter från 
allmänheten. 

Bevaras. DF Respons, Ciceron 
DoÄ. 

Kan registreras i olika 
verksamhetssystem 
beroende på vad saken 
gäller. Om det blir ett 
ärende så diarieförs det i 
Ciceron DoÄ. 

Tillsynshandlingar – 
arkivtillsyn. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Tjänsteanteckning. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Tjänsteutlåtande. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Trycksaker, egna affischer. Gallras. Kommunikatör.  

Underlag till ärende. Bevaras. Ciceron DoÄ. Som tillför ärendet 
information. 

Utbildningsmaterial, eget. Bevaras/gallras.  Förvaras hos respektive 
tjänsteman. Bevaras/ 
gallras efter ställnings-
tagande i varje enskilt fall.  

Utredningar. Bevaras. Ciceron DoÄ. Bevaras om de tillför 
ärendet information. 
Utredningar för kännedom 
kan gallras. 

Verksamhetsplaner. Bevaras. Ciceron DoÄ.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Webbsidor. 

 

Se anmärkning. Server. Bevaras en gång per år i 
december. Gallring sker 
vid uppdatering. 

Yttrande till myndighet, 
domstol, annan organisation 
eller enskild i ärenden. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Årsredovisning. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Överklaganden och begäran 
om omprövning av beslut. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

 

Arkivering och arkivförvaltning 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arkivbeskrivningar – beskrivning 
av en nämnds allmänna 
handlingar. 

Bevaras. Ciceron DoÄ. Upprättas enligt arkiv-
lagen, § 6 p.2 samt 
offentlighets- och 
sekretesslagen,  
4 kap. 2 §. 

Dokumenthanteringsplan. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Gallringsbeslut. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Gallringsutredning. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Leveranskvitto över levererade 
handlingar till kommunarkivet. 

Bevaras. Pärm i arkiv Mimer 
216.  

 

Migrering, avtal med utförare. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Migrering, gallringsbeslut. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Tillsynshandlingar 
 utförd 
 tillsyn 

 nämnd 

 bolag etc.  

Bevaras. Ciceron DoÄ. Arkivtillsyn som 
arkivmyndigheten utför.  
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Ekonomi 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anläggningsreskontra    

Följesedlar, innehåller 
samma uppgifter som 
fakturan. 

Gallras vid inaktualitet. Hos respektive attestant.  

Följesedlar, kompletterar 
fakturan. 

Gallras 7 år. Närarkiv.  

Leverantörsfaktura, e-
faktura. 

Gallras 7 år. Ekonomisystem.  

Leverantörsfaktura, 
pappersfaktura. 

Gallras 7 år. Extern leverantör, skanning 
och tolkning. 

 

Påminnelser. Gallras 2 år. Pärm hos 
förvaltningsekonom. 

 

Rekvisitioner. Gallras 2 år. Pärm hos 
förvaltningsekonom. 

 

Utbetalningsorder 
(avseende ex utbetalning 
av bidrag). 

Gallras 7 år. Närarkiv 2 år, sen 
centralarkiv. 

 

Kundreskontra 
 

   

Debiteringsunderlag. Gallras 2 år. Förvaltningens närarkiv.  

Kundfakturor. Gallras 7 år.. Ekonomisystemet  

Makulering och 
nedskrivning av 
kundfaktura (Kommentar 
till varför makuleringen/-
nedskrivningen gjorts.). 

Gallras 7 år. Ekonomisystemet.  

Dagbokföring 
 

   

Kassabehållning, kontant-
redovisning. 

Gallras 7 år.  Incit Expand.  

Kassarapporter med 
kvitton. 

Gallras 7 år.  Incit Expand.  

Övrig redovisning    

Attest- och utanordnings-
behörighet. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.   

Bokföring, EU-projekt. Bevaras i enlighet med 
beslut från 
bidragsgivare. 

Närarkiv.  

Bokföringsjournaler. 7 år. Arkiv Lärcenter.   
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bokföringsorder, attest på 
papper. 

Gallras 7 år. 2 år närarkiv, 5 år 
kommunarkiv. 

 

Bokföringsorder, 
elektronisk attest. 

Gallras 7 år. Ekonomisystemet.  

Bokföringsunderlag. Gallras 7 år. Ekonomisystemet.  

Bokslutsspecifikationer. Bevaras. Mappstruktur/kommunarkiv.  

Delårsrapport. Bevaras. I det diarieförda ärendet/ 
kommunarkiv. 

 

Verifikationer. Gallras 7 år. 2 år närarkiv, 5 år 
centralarkiv. 

 

Verksamhets-redovisning.  Bevaras. Ciceron DoÄ  

Övrigt    

Uppföljningsrapporter. Bevaras. G:  

Övrig statistikinlämning. Gallras 7 år. Mappstruktur/Kommunarkiv.  

 

GDPR-administration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälan av dataskyddsombud 
till Datainspektionen, och 
bekräftelse. 

Bevaras. Ciceron DoÄ. Beslut i nämnd. 

Anmälan om personuppgifts-
incident till egen förvaltning/ 
nämnd. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Anmälan om personuppgifts-
incident till Datainspektionen. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Begäran om radering samt svar. Bevaras i ärendet. 

Gallras i e-tjänsten när 
beslutet vunnit laga 
kraft. 

Ciceron DoÄ.  

Begäran om registerutdrag samt 
svar. 

Gallras 1 år. Ciceron DoÄ.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Begäran om rättelse samt svar. Bevaras i ärendet. 

Gallras i e-tjänsten när 
beslutet vunnit laga 
kraft. 

Ciceron DoÄ.  

Dokumentation om incident-
rapportering. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Konsekvensbedömning för vissa 
personuppgiftsbehandlingar. 

Gallras vid ny 
konsekvensbedömning.  

Draftit.  

Mötesanteckningar för GDPR-
grupper och styrgrupp. 

Bevaras. Falnet/G:  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 
instruktion för personuppgifts-
biträde. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Registerförteckning för 
registrering av personuppgifts-
behandlingar. 

Gallras vid 
uppdatering. 

Draftit.  

Samtycke/återtagande av 
samtycke till behandling av 
personuppgifter. 

Gallras 2 år. Pärm hos 
kommunikatör. 

Handlingar ska gallras 
2 år efter att sam-
tyckestiden har löpt ut 
eller att samtycket har 
återkallats, förutsatt att 
behandlingen i fråga 
har avslutats – under 
förutsättning att hand-
lingarna inte behövs 
som bevis i en tvist.  

 

Handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse 
Se bilaga 1. 
 

HR – personaladministration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Annonser, anställning. Gallras 2 år. Verksamhetssystem.  

Anställningsavtal med 
sekretessavtal. 

Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

Ansökningshandlingar, 
erhållen tjänst. 

Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökningshandlingar, ej 
erhållen tjänst. 

Gallras 2 år. Verksamhetssystem. Gallras efter 2 år. 
Enligt möjligheten att 
överklaga enligt 6 kap. 4 
§ andra stycket 
diskrimineringslagen och 
till 64 § MBL. 

Arbetsskadeärende 

 Anmälningar – arbetsgivaren, 
FK, försäkringsbolag, AMV 

 Läkarintyg 
 Utredning 
 Ansökan 

 Beslut om ersättning 

Bevaras. Adato/LISA. Anmälan, läkarintyg, 
utredningsdokumentation, 
beslut och ansökan om 
ersättning. 

Arvoden, underlag. Gallras 3 år. Närarkiv.  

Beslut om bidragsanställning, 
från Arbetsförmedlingen. 

Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

Bisyssla, redovisning. Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

Flextidssammanställningar. Gallras efter 3 år. G:  

Friskanmälan. Gallras efter 3 år. Personalsystem.  

Förändring av anställning. Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

Intresseanmälningar 
(spontanansökningar). 

Gallras vid 
inaktualitet. 

G:  

Ledighetsansökningar. Gallras 3 år. Personalsystem och närarkiv.  

Läkarintyg. Gallras vid 
inaktualitet.  

Adato.  

Löneavdrag. Gallras 3 år. Personalsystem och närarkiv.  

Lönebidragsanställning, 
handlingar rörande. 

Gallras efter 
avslutad 
anställning. 

Pärm hos personal-
sekreterare.  

 

Medarbetar-/utvecklingssamtal. Gallras. Personalsystem. Uppdateras årligen. 

Pensionsansökan. Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

Personakt. Bevaras. HR-avdelningen.  

Protokoll inom 
arbetsmiljöarbetet 

Bevaras Ciceron DoÄ Exempelvis MBL-
förhandling och 
arbetsmiljörond.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Registerutdrag ur belastnings-
registret. 

Bevaras. WinLas.  

Rehabiliteringsärende 
 Utredning 
o Arbetsförmåga, 

arbetsanpassning 
 Plan 
o Arbetsträning 

 Kontrakt 
 Beslut 
 Utlåtandet 

 Läkarintyg 

 Rehabuppföljning  

Bevaras, se 
anmärkning. 

Adato. Arbetsförmågebedömning 
gallras vid inaktualitet.  

Sjukanmälan. Gallras 3 år. Personalsystem.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Bevaras. LISA. Kommunspecifik 
dokumentation bevaras. 

Terminalglasögon, rekvisition. Gallras 7 år.   

Tidrapporter. Se anmärkning.  Kan gallras när 
uppgifterna är inmatade i 
personalsystem. 

Tillbud, anmälan. Bevaras. LISA.  

Timanställda, handlingar. Gallras 5 år. Personalsystem.  

Tjänstgöringsintyg/betyg. Gallras 3 år.   

Tjänstgöringsschema. Gallras 3 år. Personalsystem.  

Underlag i rekryterings-
processer. 

Gallras vid 
inaktualitet. 

Verksamhetssystem.  

Uppdragstillägg. Gallras 3 år. Närarkiv.  

Uppsägning av tjänst, egen. Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

Uppsägning på grund av 
personliga skäl. 

Bevaras. Personalakt på HR-
avdelningen. 

 

VAB-handlingar (vård av barn). Gallras 3 år. Personalsystem.  
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IT 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Manualer. Gallras vid 
uppdatering. 

Verksamhetssystem.  

Telefonkatalog digital. Gallras vid 
uppdatering. 

G:  

 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation gällande 
statsbidrag. 

Gallras. G:, Ciceron DoÄ. Ansökningar och 
beslut m.m. 

ESF-projekt, 
dokumentation. 

Gallras 5 år efter att 
projektet avslutats 
om det inte anges 
en annan tid i 
beslutet om stöd.  

Verksamhetssystem Accorda.  Ansökningar och 
beslut m.m. Gallring 
enligt Svenska ESF-
rådets regler. 

Dokumentation gällande 
projekt, ej ESF-projekt. 

Gallras 5 år efter 
beslut om 
slutbetalning. 

G:, Ciceron DoÄ. Ansökningar och 
beslut m.m.  

Dokumentation i 
kvalitetsarbete. 

Gallras 5 år efter 
beslut/rapportering. 

Digitalt på G:  

Dokumentation i ärenden 
om kränkande behandling.  

Gallras 5 år efter att 
ärendet avslutats. 

G:  

Förslag från elever/ 
deltagare i förslagslåda. 
Digital/fysisk. 

Gallras i samband 
med att Lednings-
gruppen omsätter 
förslag till uppdrag. 

Lista över inkomna förslag 
hålls aktuell på G: 

 

Information och handlingar 
som läggs upp på lär- och 
kommunikationsplattform, 
Fronter.  

Gallras efter hand 
eller vid inaktualitet. 

Fronter.  Om informationen eller 
handlingen ska 
bevaras görs en 
export till e-arkivet 
eller pappersutskrift. 

Handlingar rörande 
personals/elevs/ deltagares 
skador och/eller tillbud.  

Bevaras genom 
registrering. 

Registreras och bevaras i 
verksamhetssystem  LISA.  

 

Protokoll/anteckningar från 
olika former av elev- och 
deltagarråd.  

Gallras vid 
inaktualitet.  

Digitalt på G: samt på 
lärplattformen Fronter.  

 

Styrande dokument. Bevaras. Ciceron DoÄ.  Exempelvis planer.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arbetsmarknadsenheten    

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beslut från Arbets-
förmedlingen om förstärkt 
arbetsträning.  

Gallras 5 år efter att 
deltagaren 
avslutats. 

AME-kontor samt 
verksamhetssystem Accorda.  

 

Beslut från Arbets-
förmedlingen samt underlag 
till beslut om 
anställningsstöd.  

Gallras 5 år efter att 
deltagaren 
avslutats.  

AME-kontor.  

En väg in, ansökningar.  Gallras 5 år efter att 
deltagaren 
avslutats. 

Verksamhetssystem Accorda.  

Fördelning av ekonomiska 
medel, rapport till 
ekonomikontoret.  

Gallras 5 år efter att 
deltagaren 
avslutats. 

Förvaras digitalt på G:  

Slutdokument till beställare.  Gallras 5 år efter att 
deltagaren 
avslutats. 

Verksamhetssystem Accorda.  

Original till beställare.  

 

Samtycke från deltagare 
om registrering i 
verksamhetssystem.  

Fysiskt dokument 
gallras efter regi-
strering. Digitalt 
dokument gallras 5 
år efter att del-
tagaren avslutats. 

Verksamhetssystem Accorda.  

Samtycke från deltagare 
om upphävande av 
sekretess mellan 
myndigheter.  

Fysiskt dokument 
gallras efter regi-
strering. Digitalt 
dokument gallras 5 
år efter att del-
tagaren avslutats. 

Verksamhetssystem Accorda.  

Sammanfattande dokument 
från arbetspsykolog.  

Gallras 5 år efter att 
deltagaren 
avslutats. 

Verksamhetssystem Accorda. 
Original till deltagare.  

 

Sammanfattande slut-
dokument om deltagare.  

Gallras 5 år efter att 
deltagaren 
avslutats. 

Verksamhetssystem Accorda.  

Sommarferiepraktik, 
dokumentation  

Gallras 5 år efter att 
praktiken avslutats.  

Verksamhetssystem Feriebas.   
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Vuxenutbildningen    

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan om prövning, 
förlängning eller avbrott.  

Gallras efter 1 år VUX-administratörernas 
kontor. 

 

Antagningsgrundande 
uppgifter.  

Gallras efter att 
eleven avslutat sin 
utbildning.  

VUX-administratörernas 
kontor. 

Exempel: 
Ansökningar, Matris 
för antagning yrkes-
utbildning. 

Betygskataloger. Bevaras.  Närarkiv.  Till centralarkiv efter 5 
år. 

Betygskopior.  Gallras omgående 
när betyget lämnats 
ut.  

VUX-administratörernas 
kontor. 

 

Betygsplanering för 
gymnasieexamen eller 
slutbetyg, slutförd examen 
eller betyg.  

Gallras omgående 
när betyget lämnats 
ut.  

SYV-kontor.   

Betygsplanering för 
gymnasieexamen eller 
slutbetyg som inte slutförs.  

Gallras 5 år efter 
sista noterade 
aktivitet.  

SYV-kontor.   

Betygssammanställning 
eller intyg som tas fram ur 
av verksamhetssystemet 
vid begäran från elev.  

Gallras omgående.  Original till beställare.   

Dokumentation gällande 
ansökan och antagning till 
Samhällsorientering. 

Gallras efter 
antagning, filen 
ajourhålls.  

Excellfil på G:  

Dokumentation gällande 
antagning till SFI.  

Gallras. G: Lista som hålls aktuell.  

Dokumentation gällande 
APL inom gymnasial 
yrkesutbildning.  

Gallras 1 år efter att 
eleven avslutat 
utbildningen. 

Pärm hos praktiksamordnare. APL Praktikverktyget, 
Placeringslista, 
omdömesblankett, 
betyg. 

Gymnasiearbeten. Gallras efter 
bedömning.  

Hos respektive lärare.  

Inkomna fysiska eller 
digitala handlingar för 
komplettering till SYV. 

Gallras efter 
skanning 
registrering. 

Registreras i verksamhets-
system.  

Exempel: Ansökan till 
kompletterande 
aktivitet i samverkan 
med SFI. 
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Inplaceringstest, genom-
förda. 

Gallras av exam.net exam.net Proven genomförs på 
hemsida och 
sammanställning av 
resultat lämnas till 
administratör.  

Inplaceringstest, resultat 
från lärare.  

Gallras omgående 
efter registrering.  

Verksamhetssystem Extens.   

ISP, individuell studieplan.  Gallras 3 år efter 
elevens sista 
aktivitet i verksam-
heten.  

Verksamhetssystem IST 
Extens. 

 

Kartläggning inför 
antagning SFI.  

Gallras 10 år efter 
sista noterade 
aktivitet.  

I lärplattformen Fronter.   

Lärlingsutbildning inom 
gymnasial yrkesutbildning, 
avtal mellan Vuxen-
utbildningen och 
mottagande arbetsplats 
gällande lärlingsutbildning.  

Gallras efter 
avslutad utbildning.  

Fr.o.m. 2021 förvaras avtalen i 
pärm hos praktiksamordnare. 

T.o.m. 2020 förvaras avtalen 
Ciceron DoÄ 

 

Lärlingsutbildning inom 
gymnasial yrkesutbildning, 
dokumentation utöver avtal.  

Gallras efter 
avslutad utbildning. 

Pärm hos praktiksamordnare. Checklista, 
omdömesblankett, 
betyg. 

Matris för antagning till 
gymnasial yrkesutbildning 
samt till externa 
utbildningsanordnare. 

Gallras efter 
antagning, filen 
ajourhålls. 

Excelfil på G:  

Nationella prov, svenska 
inklusive SFI. 

Bevaras.  Närarkiv.  Till centralarkiv efter 1 
år. 

Nationella prov, andra än 
svenska. 

Gallras 5 år efter 
provtillfället. 

Närarkiv. . 

Rektorsbeslut gällande 
avslut eller disciplinära 
åtgärder.  

Bevaras. Avbrott hos VUX-
administratörer. Övrig 
dokumentation på G: 

 

Sekretessförbindelser för 
elever i APT på Vård- och 
omsorgsutbildning. 

Gallras efter 
avslutad utbildning.  

Pärm hos praktiksamordnare.  

Slutbetyg och 
examensbevis. 

Bevaras.  Närarkiv.  Till centralarkiv efter 5 
år. 

Studerandedokumentation 
och arbetsmaterial under 
utbildningens gång. 

Gallras efter 
avslutad kurs. 

Hos lärare, SYV, VUX-
administratörer.  

Exempel: 
Bedömningsmaterial.  
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Studerandedokumentation 
och arbetsmaterial vid 
prövning.  

Gallras efter 
avslutad prövning.  

Hos lärare, SYV, VUX-
administratörer. 

Exempel: 
Bedömningsmaterial.  

Tjänstefördelning. Gallras vid 
uppdatering.  

I lärplattformen Fronter med 
åtkomst för lärare i respektive 
arbetslag.   

 

Uppdragsutbildningen    

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation per 
uppdragsutbildning. 

Gallras 5 år efter 
slutförd utbildning. 

Digitalt på G: Exempel: Kalkyl, 
offert, avtalskopia, 
utbildningsinnehåll, 
intyg, deltagarlistor, 
sammanställning 
utvärderingar. 

Yrkeshögskoleutbildning    

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökningshandlingar och 
antagningsdokumentation  

Gallras 2 år efter 
avslutad 
utbildningsomgång.  

G: Ansökningar hanteras 
och finns hos MYH. 
Excelfil m.m. material 
skickas till 
utbildningsanordnaren. 

Dokumentation gällande 
beviljad och pågående 
utbildning. 

Gallras 2 år efter 
avslutad 
utbildningsomgång. 

Förvaras digitalt på G: samt i 
pärm på kontor.  

Exempel: Protokoll 
ledningsgrupp, 
Examensarbete och 
övrigt studiematerial.  

Examensarbeten Gallras 5 år efter 
avslutad 
utbildningsomgång.  

Guldsmedsutbildningens 
lärarkontor.  

 

Examens- och 
utbildningsbevis samt 
betygskataloger. 

Bevaras/gallras 
enligt 
bestämmelser för 
Myndigheten för 
yrkeshögskolan. 

Mina sidor hos Myndigheten 
för yrkeshögskolan. 

Extern tjänst som vi 
ska använda.  

Kursplaner. Till centralarkiv, 
digitalt, efter 1 år.  

Förvaras digitalt på G:  

Kvalitetsredovisning, 
självvärdering. 

Gallras 2 år efter 
avslutad 
utbildningsomgång. 

Förvaras digitalt på G:  

Studerandedokumentation 
och arbetsmaterial under 
utbildningens gång.  

Gallras 2 år efter 
avslutad 
utbildningsomgång. 

Förvaras digitalt på G: Exempel: Klasslistor, 
korrespondens med 
CSN, dokumentation 
studieavbrott, 
kvalitetsredovisning.  
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Tentamen och prov för YH 
Signaltekniker. 

Gallras efter 50 år.   Sparas på Trafikverksskolan. Sparas så länge 
personen är i arbetsför 
ålder för att kunna 
spåra kunskapsbrister 
vid allvarligt tillbud.  

 

Krisberedskap 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation, övning. Bevaras. Krispärm, 
administrationskorridoren 
på Lärcenter.  

 

Dokumentation, utbildning. Bevaras. Krispärm, 
administrationskorridoren 
på Lärcenter. 

 

Styrande dokument. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

 

Nämndsadministration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningsärenden till nämnd, 
lista. 

Gallras efter 3 
månader. 

Ciceron DoÄ. Innehållet bevaras i 
protokoll. 

Anslagsbevis/justeringsanslag. Gallras på offentliga 
anslagstavlan efter 21 
dagar. Bevaras i 
Ciceron DoÄ. 

 Publiceras på digitala 
anslagstavlan, bevaras i 
protokollet 

Ansökan från förtroendevald om 
förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och arvode för 
möte som inte rapporteras av 
nämndsekreterare.  

Gallras 10 år. Open E.  

Arvoden till förtroendevald, 
underlag för utbetalning. 

Gallras 3 år efter 
godkännande/avslag. 

Open E.  

Attesterade sammanträdeslistor. Gallras 2 år.   

Delegationsbestämmelser. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Delegationsförteckning/lista till 
nämnd. 

Gallras efter 3 
månader. 

Ciceron DoÄ. Ingår i protokoll. 

Diarieförda handlingar till 
nämndärenden. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Föredragningslista. Bevaras. Ciceron DoÄ.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Kallelse. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Omröstningslista. Gallras efter justering 
av protokoll. 

 Information syns i 
protokollet. 

Protokoll, kompetens- och 
arbetslivsnämnden. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Protokoll, kompetens- och 
arbetslivsnämndens 
arbetsutskott. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Protokollsutdrag. Bevaras. Ciceron DoÄ. I ärende. 

Protokollsanteckning, skriftlig. Gallras efter justering 
av protokoll. 

 Information syns i 
protokollet.  

Remiss. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Remissvar/yttrande. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Reservation med skriftlig 
motivering. 

Motiveringen gallras 
efter justering av 
protokoll. 

 Information syns i 
protokollet. 

Sammanträdesplan. Bevaras. Ciceron DoÄ. Gäller alla nämnder i 
kommunen. 

Uppgifter om förtroendevaldas 
anhörig/närstående. 

Gallras 5 år eller när 
uppdrag upphör. 

Pärm hos 
nämndsekreterare.  

 

Valärenden. Bevaras. Ciceron DoÄ. Handlingar till kallelsen 
kan gallras efter 2 år. 

Yrkande, skriftligt. Gallras efter justering 
av protokoll. 

 Information syns i 
protokollet. 

 

Upphandling och inköp 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud, tävlingsbidrag både 
antagna och inte antagna 
anbud. 

Bevaras. Ciceron DoÄ. Modeller, ritningar som 
finns beskrivna/avbildade i 
dokumentationen kan 
gallras. 

Anbudsutvärdering. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Annonsering av förfrågnings-
underlag. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Anbudsförteckningar. Bevaras. Ciceron DoÄ. Anbudsprotokoll, 
sammanställningar. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbudsutvärderingar. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Anbudssammanställning. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Anbudsöppning, protokoll. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Avbrytande av upphandling. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Avropsförfrågan. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Beslut om avrop från ramavtal. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Beställningsblanketter. Gallras.  Skickas till leverantören 
som identifierar innehåll 
och utformning, om kopia 
finns kan de gallras efter 
uppdraget är utfört. 

Dokumentation av direktupp-
handlingar, Konkurrensverkets 
blankett. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Dokumentation om 
prisjämförelse. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Frågor, svar och 
kompletteringar under 
annonsering. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Förfrågningsunderlag/offert. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Leverantörskontroll från 
Skatteverket. 

Bevaras. Ciceron DoÄ. Kontroll av leverantörers 
lämplighet, finns F-skatt 
etc.  

Offert/förfrågningsunderlag. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Prisjustering/prisuppräkning. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Riktlinjer och policy för 
upphandling och inköp. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Tilldelningsbeslut. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Tilldelningsmeddelande. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Upphandlingsprotokoll. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Uppdragsbeställning. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Utvärderingsprotokoll. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

Överprövning/överklagande, 
skrivelse från Förvaltningsrätten 
– samtliga handlingar. 

Bevaras. Ciceron DoÄ.  
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Stöd- och försörjningsenheten 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökningar från enskild, 
inklusive eventuella bilagor. 

Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Akt.   

Ärendeblad, journalblad. Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Akt.   

Digitala utredningar, beslut och 
beställningar. 

Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Undantag 5-15-25 
som bevaras.  

Procapita/Viva Gallring utförs av system-
ansvarig efter god-
kännande av gallrings-
förslag från enhetschef.   

Överklagningar, med bilagor. Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Akt.   

Beslut/domar från 
förvaltningsdomstol 

Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Akt.   

Dokumentation av planering 
som rör enskild, t.ex. överens-
kommelser, handlingsplaner, 
arbetsplaner 

Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Viva 
Akt 

 

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

Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Akt.  

Kallelser till möte med 
handläggare m.m. 

Vid inaktualitet.  Akt.   

Registerkontroller som utgör 
underlag till beslut 

Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Akt.   

Återkravshandlingar Gallras 5 år efter 
avslutad insats.  

Viva 
Akt.  

 

Dödsboanmälningar Gallras efter 5 år.  Pärm i närarkiv.  Enhetschef ansvarig för 
gallring.   

Elskulder; uppsägning av 
abonnemang. 

Gallras vid 
inaktualitet.  

Pärm i närarkiv.  Enhetschef ansvarig för 
gallring.   

Hyresskulder; meddelande från 
hyresvärd 

Gallras vid 
inaktualitet. 

Pärm i närarkiv. Enhetschef ansvarig för 
gallring.   

Hyror; fakturor, underlag som 
hör till P-akt. 

Gallras efter 5 år  Akt.  Handläggaren ansvarig för 
gallring. 

Personakter (SoL, HSL, LSS) Till centralarkiv efter 
5 år. 

Gallring 5 år efter 
sista hantering i 

Procapita/Viva Dag 5, 15, 25 sparas. Se 
handbok.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

ärendet OBS! 
Undantag. 

Enhetschef ansvarig för 
gallring.   

Privata medel; förteckning. Akt.  Egen bokhylla: Inlåst. Redovisning lämnas till 
den enskilde, anhörig eller 
god man. 

Enhetschef ansvarig för 
gallring.   

Rapporter och anmälningar 
som inte tillhör ärende och inte 
ger upphov till ärende, inklusive 
register ”kronpärmen”. 

Gallras efter 5 år.  Diarieförd pärm i 
närarkiv. 

Exempel: meddelande om 
avhysning, elskulder.  

Enhetschef ansvarig för 
gallring.   

Utbetalningar IFO. Gallras efter 10 år.  Egen bokhylla: 
Pärm/dator. 

 

Enhetschef ansvarig för 
gallring.   
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Bilaga 1 – Handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse 
  
Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som kan gallras när de inte 
längre behövs. 

1. Kopior som inte har någon funktion eftersom det finns 
arkivexemplar hos nämnden med samma innehåll. 

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och 
meddelanden av tillfällig eller rutinmässig karaktär. 

3. Handlingar som har kommit in för kännedom och som inte har lett 
till någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens 
verksamhetsområde, eller som är meningslösa eller obegripliga, om 
handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller 
enskild för åtgärd. 

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har 
tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar 
betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, 
att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet. 

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte innehåller 
någon anteckning som tillför ärendet sakuppgifter. 

7. Handlingar som endast har tillkommit för kontroll av postbefordran, 
under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en 
försändelse har kommit in till eller skickats från myndigheten. 

8. Loggar för e-post under förutsättning att de inte längre behövs för 
kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning 
av de handlingar som kommit in till eller skickats från myndigheten 
och som ska bevaras. 

9. Handlingar som har utgjort underlag för myndighetens interna 
planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller 
annan bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna 
inte heller i övrigt har någon funktion. 
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Bilaga 2 – Arkivordlista  
Här följer en lista över förklaringar till vanliga ord och begrepp som 
används inom arkivredovisningen.  

Aktrensning - När ett ärende avslutas bör akten rensas. Alla handlingar 
som är av tillfällig betydelse kan då avlägsnas. Handlingar som tillfört 
sakuppgifter till ärendet får inte rensas ut. De handlingar som inte rensas ut 
blir allmän handling när ärendet arkiveras. 
Aktrensningen bör i första hand avse: 
- anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse 
- utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse upphört i och 
med att slutlig skrivelse, tjänsteutlåtande etc. färdigställts 
- avskrifter och kopior som finns i flera exemplar 
- avskrifter och kopior som inte behövs för att man rätt ska förstå ärendet 
- trycksaker som inte haft någon betydelse för ärendet. 

Allmän handling - i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen en 
handling som är inkommen till eller upprättad hos myndighet och förvaras 
hos myndighet. 

Allmänna arkivschemat - förteckningsplanens (se detta ord) fasta 
huvudavdelningar, efter vilken arkiv struktureras, ordnas och förtecknas. 

Arkiv - bestånd av handlingar/uppgifter som har tillkommit i en myndighets 
verksamhet och som har arkiverats. 

Arkivansvarig - den högsta ansvarige för myndighetens handlingar. 
Ansvaret är ofta delegerat till förvaltningschefen.  

Arkivarie - tjänsteman som huvudsakligen arbetar med 
arkivfrågor/uppgifter och som har för ändamålet lämplig 
universitetsutbildning. 

Arkivbeskrivning - översikt över en arkivbildares arkiv, arkivbildning och 
arkivverksamhet. 

Arkivbestånd - ett arkivs innehåll 

Arkivbeständigt papper - papper med förmåga att under lång tid motstå 
påverkan i kemiskt och fysikaliskt avseende, samt inverkan av slitage och 
nötning vid användning. Svenskt arkiv 80 och 100 är exempel på godkänt 
papper. 

Arkivbildare - myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet 
eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår. 

Arkivbildning - framväxt av ett arkiv inom och genom en arkivbildares 
verksamhet genom upprättande och mottagande av nya handlingar, och 
genom fortlöpande avgränsning och strukturering av arkivet. 



 28 

Arkivbox/arkivkartong - förvaringsmedel, bestående av syrafri kartong 
eller papp, i form av box med flik, lock eller annan tillslutningsanordning, 
avsett att ge skydd åt handlingar. Boxarna ska vara av "svensk standard" och 
främst används 30, 55 eller 80 mm breda ryggar. 

Arkivexemplar - det exemplar av en mångfaldigad handling som en 
arkivbildare bevarar och arkiverar. 

Arkivförteckning – innehåller delvis samma som dokumenthanteringsplan 
handlingstyper, men är oftast en fixering av de handlingar som ska bevaras. 
Kan utgå från Allmänna arkivschemat eller i format av punktnotation, efter 
de processer som finns i verksamheten.  

Arkivhandling - handling (oberoende av medium) som arkiverats. 

Arkivmyndighet - myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra 
myndigheters arkiv och arkivverksamhet, samt med rätt att överta arkiv. I 
Falköpings kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet.  

Arkivredogörare - tjänsteperson hos arkivbildare med uppgift att utföra 
främst praktiska moment inom arkivverksamheten exempelvis 
informationshanteringsplanen, gallring och leveranser. 

Arkivredovisning - en presentation av hur en myndighets arkiv är 
uppbyggt. Den ger en överblick av arkivets bestånd av handlingar, 
underlättar sökningen av dem och består av arkivbeskrivning, 
klassificeringsstruktur med beskrivning av verksamhetens processer  eller 
en dokumentplan samt en arkivförteckning. 

Arkivreglemente - reglerar kommunens arkiv och dokumenthantering. Det 
fastställs av kommunfullmäktige. 

Arkivvård - organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara arkiv. 

Avlämna - till arkivmyndighet slutgiltigt överföra arkiv, arkivhandlingar 
och uppgifter. 

Avställa - ta ut inaktuella handlingar/uppgifter som redan har givits en 
bestämd ordning, för att ge dem en annan ordning för långtidsbevarande. 

Databärare - fysiskt underlag för handlingar eller information 

Diarie - systematiskt ordnad plan för klassificering av ärenden (handlingar) 
avsedd att ligga till grund för registrering och arkivläggning efter ämne. 

Diarium - fortlöpande förd förteckning över inkomna och/eller utgående 
handlingar. 

Digitalisering - omvandling av analog information till digital form. 
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Dokument - varje form av handling eller föremål som utgör kvarleva eller 
sammanställning, oavsett form, medium eller material. 

Dokumenthantering - område med ansvar för att på ett effektivt och 
systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda och gallra dokument. 

Dokumenthanteringsplan - en lista över verksamhetens alla 
förekommande handlingar och hur de ska hanteras, bevaras eller gallras. 

Kommunarkiv - den information som ska bevaras från kommunens 
verksamhet i elektronisk form eller det som utgör myndighetens 
elektroniska handlingar oavsett format. Eller kommunens fysiska arkiv, 
institutionen. 

E-förvaltning - verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar 
nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med 
organisatoriska förändring-ar och nya kompetenser. 

E-handlingar - en upptagning för automatiserad behandling. 

Förteckna - redovisa handlingar enligt allmänna arkivschemat eller enligt 
processorienterad informationsredovisning. 

Förteckningsplan - systematisk plan för att förteckna arkiv (jämför 
allmänna arkivschemat), upprättad vid utredning av ett arkivs tillkomst och 
historia. 

Gallra - förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. 
Att gallra innebär alltid informationsförlust och måste föregås av ett 
gallringsbeslut. Vid gallring av elektroniska handlingar tas filerna bort så att 
de inte kan återskapas. Vid överföring av allmänna handlingar till annan 
databärare räknas som gallring om överföringen medför: 

 informationsförlust 
 förlust av möjliga informationssammanställningar 
 förlust av sökmöjligheter eller 
 förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet 

Gallringsbeslut - formellt fastställande av arkivmyndighet att 
handlingar/uppgifter ska eller får förstöras. 

Gallringsbegäran - förslag från arkivbildare (förvaltning) om gallring av 
allmänna handlingar, som sedan leder till ett gallringsbeslut från 
arkivmyndigheten. 

Gallringsfrist - tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs. 

Handling - framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniskt 
hjälpmedel. Jämför dokument. Kan också benämnas handlingstyp. 
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Gallringsutredning - utredning föranledd av gallringsbegäran och avseende 
handlingarnas värde för allmänhetens insyn, förvaltningens och 
rättskipningens samt forskningens behov. 

Informationshanteringsplan – se dokumenthanteringsplan. 

Klassificeringsstruktur - struktur som representerar verksamheten och som 
används för klassificering av handlingsslag. 

Leveransreversal – följesedel (kvitto) vid leverans av arkivhandlingar. 

Metadata - data om data. En beskrivning av ex. bildfil eller textfil. Det kan 
vara information om bilden/dokumentet, filformat, när den ska skapades, av 
vem den skapades osv. 

Myndighet - avser även kommunala bolag och stiftelser enligt 1 § 
arkivreglementet. 

Ordna - avgränsa och systematisera arkiv, vilket även inbegriper det 
praktiska arbetet med rensning, gallring och volymbildning. 

Proveniens - handlingars ursprung. 

Proveniensprincipen - den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som 
en enhet och ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation och 
verksamhet. Det betyder att man i efterhand inte blanda handlingar från 
olika arkiv med varandra, eller att man gör ändringar i hur handlingarna var 
organiserade från början. 

Rensa - avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som 
inte ska arkiveras. 

Reversal - se Leveransreversal 

Vård - organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara arkiv. 

Åldringsbeständigt papper - papper med förmåga att under lång tid motstå 
påverkan i kemiskt och fysikaliskt avseende. De flesta papper till skrivare är 
godkända idag, men om man vill försäkra sig om kvaliteten, så bör en 
leverantörsförsäkran inhämtas från tillverkaren. 

Överföra - föra arkiv, arkivhandlingar eller uppgifter från en fysisk plats till 
en annan eller från en databärare till en annan. 

Överlämna - formellt överföra ansvar för arkiv, dock ej till arkivmyndighet 
(se för detta Avlämna). 


