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Informationsärende Arbetsmarknadsenheten 2022, 
kompetens- och arbetslivsnämnden 19 oktober 2022 

Information  

 Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 19 oktober 2022 informeras 

om följande punkter. 

 Statistik arbetsmarknad 

 Statistik försörjningsstöd 

 Samverkan Arbetsförmedlingen 

Underlag 

Inga underlag skickas ut inför mötet.  

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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Anmälningsärenden till kompetens- och arbetslivs-
förvaltningens sammanträde 19 oktober 2022 
 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kompetens- och arbetslivsnämnden.  

 

Nr Ärende 

1 Kompetensförsörjning 

2 Återkoppling kring arbete med arbetsmarknadsstrategi  

3 Angående meddelande från Yrkesakademin gällande transport-

utbildning 

  

4 Kommunfullmäktige § 86/2022 – Ändring av riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 
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Remissvar angående Biblioteksplan för Falköpings 
kommun för åren 2022-2026 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

Biblioteksplan för Falköpings kommun år 2022-2026.  

Sammanfattning  

En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och 

fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en ny 

biblioteksplan för åren 2022-2026. Planen beskriver biblioteksverksamheten 

och dess uppdrag och anger utvecklingsområden för planperioden.  

Förvaltningen bedömer att dokumentet är väl genomarbetat och föreslår 

nämnden att i sitt remissvar ställa sig bakom planen. Förslaget till beslut 

leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En arbetsgrupp 

bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla under åren 

2022–2026. Biblioteksplanens utgångspunkt är kommunens vision Det Goda 

Livet – ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. 

Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige.  

Falköpings kommuns biblioteksplan innehåller en beskrivning av kommunens 

bibliotek och uppdrag samt anger utvecklingsområden för 2022-2026. Planen 

omfattar folkbibliotek, skolbibliotek och bibliotek för vuxenutbildning. 

Biblioteket på Lärcenter sorterar under kompetens- och arbetslivsförvaltningen. 

På detta bibliotek erbjuds lån och läsning av böcker och kurslitteratur, möjlighet 

att söka information med digitala resurser och plats för studier. Lärcenters 

verksamheter innefattar arbetsmarknadsenhet, kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildningar och eftergymnasiala 



 

  2 (2) 

 

 

utbildningar. Lärcenters bibliotek är bemannat av en bibliotekarie på deltid samt 

en biblioteksassistent. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-

2026 väl beskriver biblioteksverksamheten och visar på fokusområden under 

planperioden. Kompetens- och arbetsförvaltningen föreslår nämnden att 

ställa sig bakom biblioteksplanen.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-09-28 

 Förslag till Biblioteksplan 2022-2026, 2022-09-15 

 Beslut från kultur- och fritidsnämnden, 2022-04-19 

 Delegationsbeslut om remiss gällande Biblioteksplan 2022-2026, 

2022-09-15 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Rickard Sandberg 

Rektor 
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§ 16 Dnr 2022/00015  

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022–2026 till kommunfullmäktige för antagande.  

Reservation 

SD-gruppen reserverar sig till förmån för Milada Wurms yrkanden.      

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En arbets-

grupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla under 

åren 2022–2026. Biblioteksplanens utgångspunkt är kommunens vision Det 

Goda Livet – ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande genera-

tioner. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 

Biblioteksplanen belyser Falköpings kommuns biblioteksverksamhet och 

innehåller fokusområden under planperioden 2022–2026. Biblioteksplanen 

pekar på bibliotekens roll i den kommunala verksamheten samt en vilja till 

utveckling inom biblioteksområdet på kortare och längre sikt. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår att biblioteksplanen godkänns.  

Finansiering 

Biblioteksplanen medför i nuläget inga kostnader.   

Barnkonventionen 

Den tidigare gällande Biblioteksplanen för Falköpings kommun har i denna 

revidering tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och har 

uppdaterats i enlighet med att FN:s konvention om barnets rättigheter blivit 

lag. Den reviderade Biblioteksplanen innefattar rutiner för beslut, åtgärder 

och insatser i enlighet med barnkonventionen. Det framgår hur olika metoder 

tillämpas, som barnkonsekvensanalyser samt dialog och referensgrupper i 

möten med barn och unga inför större arbets- och beslutsprocesser. Det 

framgår också en tydlig prioritering vad gäller barn och ungas rätt till olika 

språk, fri åsiktsbildning och meningsfull fritid. Verksamheten erbjuder 

hjälpmedel och anpassade medier för att barn med funktionsnedsättning ska 

kunna delta på lika villkor. Biblioteken finns på många platser i kommunen, 

såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god tillgång till en 

demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 13/2022 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 mars 2022 

Förslag till biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar följande ändringar i förslaget till biblioteksplan. 

Sidan 4 under rubriken Det mångspråkiga biblioteket 

 Sista meningen ”Biblioteken stödjer integration och lyfter fram minori-

tetsspråken” byts ut till ”Biblioteken lyfter fram och informerar om 

minoritetsspråken och jobbar aktivt med integration och assimilation av 

människor med utländsk bakgrund. Biblioteken skall spela en viktig roll i 

byggande av en gemensam svensk identitet.” 

Sidan 4, tillägg under rubriken Biblioteken som mötesplatser 

 ”Bibliotek skall vara en plats, som präglas av lugn och dämpat språk och 

samtal. Stök, skrik och bråk skall stävjas.”  

Sidan 5 under rubriken Personer med annat modersmål än svenska 

 Sista meningen ”För den enskilda individens utveckling och kunskaps-

inhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull” byts ut 

till ”Bibliotek skall spela en viktig roll i att hjälpa människor med 

utländsk bakgrund att lära sig svenska. För den enskilda individens 

utveckling och kunskapsinhämtning är kunskapen i svenska språket 

väsentlig.”                                             

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms tre yrkanden, var för sig, 

om bifall respektive avslag på yrkandena och finner att samtliga yrkanden 

har avslagits. Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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Syfte, planer och lagar, vision och mål 
Syfte  

Falköpings kommuns biblioteksplan innehåller en beskrivning av  

kommunens bibliotek och uppdrag samt anger utvecklingsområden för 

2022-2026. Planen omfattar folkbibliotek, skolbibliotek och bibliotek för 

vuxenutbildning.  

Regionala och nationella planer och lagar      

Bibliotekslagen (2013:801) 

Skollagen (SFS 2010:800)  

Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest 

FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen 

Kommunala planer 

Kulturstrategi  

Digitaliseringsstrategi 

Vision, värdegrund och mål  – Det goda livet  

Folkbiblioteken 

I Falköpings kommun finns ett huvudbibliotek och sex biblioteksfilialer. 

Biblioteken erbjuder fri tillgång till ett bibliotek som främjar intresse för 

läsning och litteratur, ger kvalificerad informationsguidning och presenterar 

medier och teknik. Bibliotekens kärnuppgift är att erbjuda fri tillgång till 

litteratur för alla och att verka för ökad digital delaktighet.  

Demokrati  

Biblioteken är både fysiska och digitala mötesplatser och erbjuder 

tillgänglighet för alla och har generösa öppettider. Biblioteken erbjuder 

information och kunskap, både fysiskt och digitalt, så att alla 

kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen och utöva 

demokratiska rättigheter. Biblioteken deltar i samhällsutvecklingen och 

inspirerar till möten och debatt. Biblioteken är en demokratisk mötesplats 

för alla utan krav på konsumtion eller tillhörighet. 

Infrastruktur 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska samverka enligt 

bibliotekslagen. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt. 

Utbildning 

Biblioteken medverkar till att stödja det livslånga lärandet, speglar 

samhället genom omvärldsanalys och tar in ny teknik som ökar möjligheten 

för människor att utvecklas i det digitala samhället. Biblioteken erbjuder 

kurslitteratur för studerande i Falköpings kommun och bidrar till att 

utbildningsnivån stärks för ett socialt hållbart samhälle.  
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Läsning 

Biblioteken inspirerar till läsning och till möten med litteratur. Utbudet är 

aktuellt, varierat och till för alla. Biblioteken arbetar läsfrämjande och 

stödjer språkutveckling.  

Digitalisering 

Det digitala utbudet är lika viktigt som det tryckta. Digitala medier är en 

naturlig utveckling och bidrar till en digital mognad hos kommunens 

invånare. Digitala medier medverkar till kunskap och information för 

människor som inte kan ta sig till biblioteken eller för de som behöver 

anpassade medier. Teknik för läsning finns att låna på biblioteken. En läs- 

och skrivtekniker finns anställd för att stärka behovet av digital utbildning 

för alla och en anpassad läs- och skrivstation finns för personer med 

särskilda behov. Tjänsten läs- och skrivtekniker finansieras mellan kultur- 

och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivs- 

förvaltningen.  

Tillgänglighet 

Biblioteken erbjuder generösa öppettider och en anpassad och aktuell 

hemsida med information om bibliotekets utbud och tjänster. Meröppet 

bibliotek erbjuds på filialen i Broddetorp och i Åsarp, det innebär att lån kan 

ske på andra tider än bemannade.  

Det mångspråkiga biblioteket 

Biblioteken har ett anpassat utbud av medier och tjänster för personer med 

annat modersmål än svenska. Medieutbud och information uppdateras i takt 

med demografiska förändringar. Biblioteken stödjer integration och lyfter 

fram minoritetsspråken.  

Biblioteken som mötesplatser 

Biblioteken är platser för kultur och kulturella upplevelser. Biblioteken 

skapar möten och kulturaktiviteter för barn och vuxna i samverkan med 

andra aktörer i stad såväl på landsbygden.  

Prioriterade grupper i bibliotekslagen 

Barn och unga  
Alla barn har rätt till information och läsning i den form som passar dem. 

Biblioteken främjar likvärdig tillgång till media för alla barns rätt att ta till 

sig, skapa och uttrycka sina åsikter. Barn och unga läser allt mindre men för 

att klara skolan och de krav som samhället ställer behövs ett språk som 

utvecklas fullt ut. Genom att läsa och prata utvecklar barn sitt skriftspråk, 

sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sin förmåga till abstrakt tänkande 

och inlärning. Att barn läser för nöje och upplevelse, utan krav är 

betydelsefullt för deras utveckling och välmående. Läsning är också en väg 

till förståelse av andra och av omvärlden. Att kunna läsa är en grund för 

aktivt deltagande i samhällslivet. Under barnets första år är språkutveck-                    

lingen som mest intensiv och påverkningsbar. Läsfrämjande insatser riktade 

till små barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Använda 
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och välbesökta skolbibliotek, i såväl grundskolan som gymnasieskolan, 

tillsammans med folkbiblioteket medverkar till en positiv läsutveckling för 

barn och unga i Falköpings kommun. FN:s konvention om barnets 

rättigheter blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Barnkonventionen syftar 

till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. Det finns 54 artiklar, som slår fast vilka rättigheter barn ska 

ha. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid 

alla beslut och åtgärder som rör barn. Falköpings bibliotek gör därför en 

barnkonsekvensanalys inför alla barnrelaterade beslut och åtgärder. Barns 

och ungas egna röster fångas upp via referensgrupper inför stora beslut. 

Bibliotekspersonalen har utbildats i barnrättsfrågor. Frågor som är centrala i 

arbetet med barnkonventionen är bemötande, tillgänglighet och delaktighet. 

Nationella minoriteter 

Genom att synliggöra och tillhandahålla medier och information blir 

biblioteken en viktig arena för bevarandet av de nationella 

minoritetsspråken. 

Personer med annat modersmål än svenska  

Biblioteken tillgodoser människors behov av litteratur och information på 

fler språk än svenska. För den enskilda individens utveckling och 

kunskapsinhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull.  

Personer med funktionsnedsättning 

Bibliotekslagen fastställer att biblioteken ska prioritera och ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Det görs bland annat 

genom att erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för tillgängliggörande 

av information. Biblioteket erbjuder medier i olika format som teckenstöd, 

punktskrift, taktil kommunikation och storstil. På folkbiblioteket finns 

Äppelhyllan med samlad media för och om barn med funktionsnedsättning. 

Personer med läsnedsättning har rätt att genom bibliotek låna talböcker och 

punktskrift som framställs av myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

Dessa talböcker finns tillgängliga i MTMs tjänst Legimus, som är ett digitalt 

bibliotek.  

Folkbibliotekens nyckeltal och strategier 

Nyckeltal 

Medieanslag – medieanslagets fördelning 

Bokanslaget mäts mot antal utlån/år 

Tillgänglighet – öppettider 

Antal besök mäts mot antal utlån/år 

Bemötande - nöjdhet 

Antal nöjda besökare mäts mot antal besökare som 

besvarar en enkät vecka 43-45 vartannat år. 
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Strategier 

Omvärldsbevakning ska utgöra en viktig del av bibliotekens arbete och 

resultera i ett innovativt tänkande. Biblioteket ska arbeta med att nå nya 

användare på nya sätt, på nya platser och i nya sammanhang. Biblioteket 

använder inkludering som arbetssätt med ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll 

Skolbibliotek på grundskolan 

I skollagen står att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek. 

Enligt Skolinspektionen ska följande krav vara uppfyllda för att eleverna 

ska anses ha tillgång till skolbibliotek:  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 

kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning 

för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk-

utveckling och stimulera till läsning. 

4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett 

stöd i elevens lärande och utveckling 

Skolbiblioteken på grundskolan i Falköpings kommun är av skiftande om-

fång utifrån skolornas storlek och elevernas ålder. Rektor på varje skolenhet 

har budgetansvar och styr över skolbibliotekets utformning och medieanslag 

vilket medför stora skillnader ifråga om t.ex. datasystem, lokaler, 

bemanning och tillgänglighet. För att få en bild av hur det förhåller sig med 

kommunens skolbibliotek på grundskolan genomfördes i våren 2021 en 

kartläggning. Många skolbibliotek används till annan verksamhet under 

dagen såsom matsal, musikundervisning, grupp- och mötesrum. På 

grundskolan är det vanligtvis lärare som har som ansvarsuppgift att utöver 

sin tjänst sköta skolbiblioteket. Några skolor har elevmedverkan i form av 

biblioteksvärdar. Önskemål från elevernas sida är att skolbiblioteken ska 

vara trevliga mötesplatser, vara mer tillgängliga under skoltid och att 

bokbeståndet ska utökas och förnyas. Grundskolorna saknar i dagsläget 

målbeskrivning för skolbibliotekets verksamhet. Folkbiblioteket står för en 

stor del av skolornas litteraturbehov genom utlån av boklådor av skilda 

innehåll. I ljuset av revideringen som skedde 2018 av läroplanerna ser barn 



 7 

och utbildningsförvaltningen ett behov av att återstarta utvecklingsarbetet i 

syfte att se skolbibliotek som pedagogisk resurs genom att 

• se över kompetens knuten till skolbibliotek. 

• fortsätta utveckla språk-, läs- och skrivfrämjande projekt i 

samverkan med Falköpings bibliotek. 

• kompetenshöja insatser kring skolbiblioteket som funktion, 

exempelvis media- och informationskompetens. 

• se över hur tillgänglighet och likvärdighet skulle kunna öka för alla 

skolbibliotek genom digitala funktioner. 

 

Ållebergsgymnasiet 

Biblioteket på Ållebergsgymnasiet sorterar under barn- och utbildnings-    

förvaltningen. Bibliotekets användare lånar och läser böcker, studerar i 

grupprum, söker information i böcker, tidskrifter, bibliotekets databaser 

samt deltar i kulturarrangemang och introduktioner. På Ållebergsgymnasiet 

kan ungdomar söka olika yrkes eller högskoleförberedande program. Skolan 

erbjuder även introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de 

nationella programmen. Bland dessa finns t.ex. IM-språk, där nyanlända 

elever i gymnasieåldern, med annat modersmål än svenska, läser in 

grundskolan för att få behörighet till gymnasiet. På skolan finns även en 

gymnasiesärskola. 

Biblioteksverksamheten sköts av en bibliotekarie. Ett samarbete finns med 

Falköpings bibliotek, som kan reservera böcker på Ållebergsgymnasiet vid 

behov och omvänt. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 

och dess filialer samt Lärcenter. Bibliotekarien administrerar och ansvarar 

för bibliotekets budget, inköp av media och olika digitala tjänster. 

Bibliotekarien ger vid skolstart introduktion i bok och bibliotekskunskap       

samt kan ge undervisning i MIK Medie- och Informationskunnighet som 

källkritik och informationssökning inför gymnasiearbetet på elevers och 

lärares begäran. Läsfrämjande aktiviteter som temautställningar inom  

olika genrer erbjuds för att öka intresset för läsande och stimulera                                           

språkutvecklingen. Samarbete finns i viss mån med lärare där bibliotekarien 

bland annat deltar i ämneskonferenser. Ållebergsgymnasiets bibliotek är i 

första hand avsett för skolans elever och personal. Inköp av resurser till 

biblioteket bygger på en demokratiseringstanke genom att alla 

gymnasieungdomar ska ha rätt till en god utbildning oavsett bakgrund. 

Lärcenter - vuxenutbildning 

Biblioteket på Lärcenter sorterar under kompetens- och arbetslivsför-

valtningen. På detta bibliotek erbjuds lån och läsning av böcker och kurs-

litteratur, möjlighet att söka information med digitala resurser och plats för 

studier. Lärcenters verksamheter innefattar arbetsmarknadsenhet, kommu-

nal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildningar 

och eftergymnasiala utbildningar. 

Lärcenters bibliotek är bemannat av en bibliotekarie på deltid samt en 

biblioteksassistent. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 
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och dess filialer samt Ållebergsgymnasiet. Bibliotekarien ägnar del av tjänst 

till utåtriktad och uppsökande verksamhet i form av bokprat, högläsning, 

teater, källkritik och olika temaprojekt. På Lärcenter finns en läs- och 

skrivgrupp där bland andra läs- och skrivteknikern från folkbiblioteken och 

bibliotekarien på Lärcenter ingår. En kväll i veckan har biblioteket 

kvällsöppet som en del i att öka tillgängligheten för elever som studerar på 

kvällstid. 

Fokusområden under planperioden 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  

Kommunens bibliotek ska bidra till ett hållbart samhälle och 

utgöra en grund för bildning och kunskap 

Folkbiblioteken ska bidra aktivt i arbetet med ökad digital 

delaktighet för kommunens invånare genom att erbjuda fri 

tillgång till datorer och internet. Bibliotekspersonalen är 

vägvisare i den digitala världen men av säkerhetsskäl  erbjuds  

inte hjälp med: 

• Bankärenden, bokning av resor och e-handel  

• Ta del av personliga inloggningsuppgifter  

• Teknisk hjälp vid ominstallationer/installationer av 

virusprogram på besökarnas egna 

datorer/mobiler/surfplattor  

• Jobb- och bostadsansökningar  

• Myndighetsärenden  

Folkbiblioteken ska arbeta aktivt med läsfrämjande åtgärder 

för alla åldrar med fokus på de i bibliotekslagen särskilt 

prioriterade grupperna barn och ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 

svenska och nationella minoriteter. 

Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska 

verksamhet och utvecklas till naturliga mötesplatser för 

studier, informationssökning och läsinspiration. 

Biblioteken ska vara en viktig pedagogisk resurs för att höja 

utbildningsnivån i Falköpings kommun. 

Folkbiblioteken medverkar till att stärka den fysiska och 

psykiska hälsan i kommunen genom hälsofrämjande insatser. 
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Samverkan ska initiera fortsatt kontakt med 

socialförvaltningen för utveckling av kulturfunktionen inom 

äldreomsorgen. 

Folkbiblioteken ska spegla samhällsdebatten genom 

omvärldsanalys och vara lyhörda för innovativa idéer om 

biblioteksutveckling. 

Folkbiblioteken ska stärka den lokala demokratin och 

utvecklas genom närvaro i hela kommunen. Under 

planperioden ska folkbiblioteket delta i ett projekt kring lokal 

demokrati i en digital värld i samverkan med Falköpings 

tidning och förvaltning för kulturutveckling. 

Lärdomar från pandemin covid-19 ska tas med i planering för 

framtida extra ordinära händelser. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING  

Folkbiblioteken ska prioritera samverkan. Arrangemang för 

barn och vuxna i stad och på landsbygd ska ordnas i 

samverkan med andra aktörer. Digitala forum för arrangemang 

ska utvecklas för ökad inkludering 

Folkbiblioteken ska vara välkomnande, inspirerande platser 

för alla kommunens invånare och ha sin grund i allas rätt till 

tillgång till ett bibliotek. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 

Folkbiblioteken bistår med litteratur och databaser för att 

främja det lokala näringslivet. 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA 
VARA UTVECKLANDE OCH 
FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING  

Biblioteken är till för medborgarna i Falköping. Alla ska 

behandlas rättvist och våra relationer ska kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 

verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens 

förändringar på ett lämpligt sätt.  

Biblioteken ska utvecklas som litterära mötesplatser. 

 

Utveckling av skolbiblioteken sker i samverkan med 

folkbiblioteken. 

Biblioteken ska öka samverkan med alla skolformer och bidra 

till ökad läs- och skrivförmåga hos skolelever i Falköpings 

kommun. 



 

Kansliavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-2026 

skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden med svar senast 31 oktober 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 

arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar har tagit 

fram en ny biblioteksplan. Den tidigare gällande biblioteksplanen för 

Falköpings kommun har i denna revidering tydliggjort barn och unga som en 

prioriterad grupp och har uppdaterats i enlighet med barnkonventionen. 

Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat biblioteksplanen till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Före kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya planen ska 

berörda nämnder ges möjlighet att yttra sig. Svar skickas till 

kommunledningsförvaltningen senast 31 oktober 2022. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 

§ 44 Dnr 2022/00068 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

 Biblioteksplan för Falköpings kommun år 2022-2026. 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och 

fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en ny 

biblioteksplan för åren 2022-2026. Planen beskriver biblioteksverksamheten 

och dess uppdrag och anger utvecklingsområden för planperioden.  

Förvaltningen bedömer att dokumentet är väl genomarbetat och föreslår 

nämnden att i sitt remissvar ställa sig bakom planen. Förslaget till beslut 

leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen | Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
 
Anna Carlsson | Nämndsekreterare |  | anna.carlsson@falkoping.se  
Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 
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Dokumenthanteringsplan 2022 kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Dokumenthanteringsplan enligt 

presenterat förslag.  

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 november 2022 och 

ersätter den dokumenthanteringsplan som kompetens- och arbetslivs-

nämndens tog beslut om 19 maj 2021. 

Sammanfattning  

Under 2021 och 2022 har ett stort arbete gjorts med de delar av dokument-

hanteringsplanen som är lika för alla nämnder. I samband med det har 

kapitlen för förvaltningens verksamheter också setts över och till viss del 

arbetats om. Då ändringarna denna gång är omfattande bedöms det lämpligt 

att nämnden antar planen även om beslut om revidering delegerats till 

förvaltningschef.  

Förslag till dokumenthanteringsplan skickas som bilaga till kallelsen och 

förslaget till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för 

nämnden.  

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnden ska hantera sina handlingar, 

vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om 

öppenhet, transparens och rättssäkerhet.  

Under 2021 och 2022 har ett stort arbete gjorts med de delar av dokument-

hanteringsplanen som är lika för alla nämnder. I samband med det har 

kapitlen för förvaltningens verksamheter också setts över och till viss del 

arbetats om.  

Förvaltningens bedömning 

Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument som ständigt förändras. 

Utifrån det anges i nämndens delegationsdokument beslutat 18 maj 2022 att 

beslut om revidering av dokumenthanteringsplan tas av förvaltningschef. Då 



 

  2 (2) 

 

 

ändringarna denna gång är omfattande bedöms det lämpligt att nämnden 

istället tar beslutet.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Lista de handlingar som ska skickas med kallelsen till de förtroendevalda 

och som därmed ska ligga till grund för nämndens beslut. 

Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande 

överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering. 

 Tjänsteutlåtande från kompetens-c oh arbetslivsförvaltningen,  

2022-09-27 

 Förslag till Dokumenthanteringsplan för kompetens- och 

arbetslivsnämnden, 2022-09-27 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet  

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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Fastställd  2022-10-19 
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Giltighetstid Fr.o.m. 221101 och tills vidare 

Dokumentet gäller för Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamheter 

Dokumentansvarig Förvaltningschef 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Årligen eller vid behov. 
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Dokumenthanteringsplanens funktion 
Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och hanteringen 

av dem vid kompetens- och arbetslivsnämnden och dess verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 § 

arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 

myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), val av 

material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering av arkivet 

enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 

(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) enligt 

6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen återfinns i 

en separat dokumentation som redogör för myndighetens verksamhet och 

organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 

kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Offentlighetsprincipen 

En aktuell och för alla tillgänglig dokumenthanteringsplan är ett sätt att slå vakt 

om offentlighetsprincipen. Genom dokumenthanteringsplanen ges allmänheten en 

första orientering om de handlingar och uppgifter som förekommer i 

verksamheten.  

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd med en inledning (detta avsnitt) och en 

introduktion till regelverket kring allmänna handlingar. Därefter följer den 

egentliga planen över handlingarna: först en allmän del med handlingar som kan 

förekomma i flera olika verksamheter (till exempel handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse) och därefter handlingar uppdelade per verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad är likartad i alla nämnder i Falköpings 

kommun avseende inledning, regelverksavsnitt och handlingsavsnitten för allmän 

administration, arkivering, GDPR-administration, nämndadministration, 

förtroendevalda, kommunikation, IT, HR, ekonomi och upphandling/inköp, även 

verksamhet avseende krisberedskap förekommer vid alla nämnder. Efter dessa 

avsnitt följer handlingsavsnitt för specifika verksamheter i respektive nämnd. 

Kolumnerna i planen 

Planens kolumner anger handlingstypens benämning, bestämmelse om 

bevarande/gallring och var handlingen förvaras vid nämnden/när den skall 
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levereras till kommunarkivet. För handlingar med kort gallringsfrist (uppdateras 

fortlöpande eller vid inaktualitet) anges i vissa fall ”Egen ordning” som 

förvaringsplats. Den innebär att handlingen förvaras hos ansvarig chef eller enligt 

lokal rutin på verksamhetsplatsen. Om handlingen är digital innebär det ofta att 

handlingen förvaras i den gemensamma katalogstrukturen (G: eller annan 

katalog). 

Teknikneutrala bestämmelser 

Som utgångspunkt är dokumenthanteringsplanens bestämmelser om handlingar 

teknikneutrala, dvs samma bestämmelse gäller både handlingar på papper och till 

exempel elektroniska handlingar. Endast i de fall bestämmelserna skiljer sig, 

anges handlingens medium särskilt. 

Bestämmelse om förvaring avslöjar om handlingen är fysisk eller elektronisk eller 

kan förekomma som båda. Om Ciceron DoÄ eller annat verksamhetssystem anges 

som förvaring, är handlingen enbart elektronisk. Om närarkiv (och leverans till 

kommunarkiv) anges, är handlingen fysisk. I förekommande fall, och med 

förklarande anmärkning om förvaring, kan handling förekomma såväl fysiskt som 

elektroniskt. 

Innehåll/funktion oberoende av kanal 

Det finns många olika kanaler för handlingar att skickas ut från eller komma in till 

myndigheten: fysisk post, e-post, e-tjänster, SMS, olika sociala kanaler mm. En 

handling får aldrig bedömas enbart utifrån hur den befordras. En orosanmälan kan 

inkomma via SMS, ett reklambudskap komma i kuvert med guldkant. Det är alltid 

handlingens innehåll och/eller funktion som avgör hanteringen.  

Regelverk  
Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hanteringen av allmänna 

handlingar i Sverige. Nämnden ansvarar för de allmänna handlingarna i sin 

verksamhet och beslutar genom denna dokumenthanteringsplan hur regelverket 

skall tillämpas. 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, är en av Sveriges grundlagar och 

reglerar i 2 kapitlet vad som är allmän handling, rätten att ta del av dem och syftet 

med den rättigheten. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut skall 

genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på 

stället, TF 2 kap 15 §.  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, reglerar i 5 kapitlet 

skyldigheten att registrera (diarieföra) allmänna handlingar, vilka uppgifter diariet 

måste innehålla och att diarieföring skall ske så snart handling har inkommit eller 

upprättats. Lagen anger också när det är möjligt att inte diarieföra allmänna 

handlingar. OSL innehåller också bestämmelser om sekretess, dvs tystnadsplikt 

och förbud mot att lämna ut handlingar. 

Arkivlagen (1990:782) förklarar att en myndighets arkiv bildas av allmänna 

handlingar från verksamheten. Arkivlagen slår fast att 
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 arkiven är en del av det nationella kulturarvet  

och att handlingarna skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  

2. behovet av informationen för rättsskipningen och förvaltningen, och  

3. forskningens behov. 

Arkivlagen preciserar närmare vad som ingår i vården av arkiv, anger att det skall 

finnas en arkivmyndighet och säger att allmänna handlingar får gallras. 

Arkivlagen anger också att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 

arkivvården inom kommunen. 

Arkivförordningen (1991:446) säger bland annat att handlingar skall arkiveras när 

det ärende de hör till har slutbehandlats, att arkivet skall inspekteras regelbundet 

av arkivmyndigheten och att arkivbildningen skall ses över i samband med 

förändringar av verksamheten. Arkivförordningen innehåller också undantag från 

GDPR avseende arkivhandlingar som överlämnats till arkivmyndigheten. 

Arkivförordningen ger också Riksarkivet möjligheter att meddela vissa 

föreskrifter avseende kommunala arkiv. 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, publicerade i serien RA-FS, gäller för 

kommunala arkiv i fråga om godkännande och märkning av skrivmateriel och 

förvaringsmetoder, samt om vad som för olika fall krävs av materiel och metoder 

med hänsyn till behovet av beständighet. Riksarkivets föreskrifter om när en 

handling skall anses vara arkiverad gäller också för kommunala arkiv.  

Falköpings kommun har beslutat om arkivreglemente för Falköpings kommun 

(KFS 2017:10). Här finns bland annat regler om att varje myndighet skall upprätta 

en dokumenthanteringsplan. Vidare förtydligas arkivmyndighetens uppgifter, att 

det skall finnas ett kommunarkiv och att myndigheterna (nämnderna) skall 

samråda med arkivmyndigheten om till exempel arkivlokaler eller förändringar i 

arbetssätt eller organisation. 

Allmän handling, offentlighet och sekretess 

Som allmän räknas en handling som förvaras hos myndighet och är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Övriga handlingar är ej allmänna. 

Allmänna handlingar är offentliga eller hemliga om de innehåller uppgifter som 

skyddas av sekretess enligt OSL. 

 

 

 

 

 

 

HANDLING 

 framställning i skrift eller bild, eller 

 upptagning som kan uppfattas med 

tekniskt hjälpmedel.  

ALLMÄN HANDLING 

 Förvaras vid myndigheten, och är 

o inkommen, eller  

o upprättad.  

EJ ALLMÄN HANDLING 

 förvaras inte vid myndigheten,  

 är ej färdigställd, 

 utgör minnesanteckning, 

 förvaras enbart för teknisk lagring, eller  

 utgör privat handling. 

OFFENTLIG ALLMÄN HANDLING

  
HEMLIG ALLMÄN HANDLING 
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En stor del av de allmänna handlingar som förekommer vid kompetens- och 

arbetslivsnämnden är offentliga och skall vid begäran lämnas ut skyndsamt av den 

handläggare som vårdar dem. Handlingar med uppgifter som skyddas av sekretess 

skall som regel inte lämnas ut, till exempel handlingar i  

 viss personaladministrativ eller personalsocial verksamhet  såsom rehab 

och omplaceringar 

 inlämnade anbud i pågående upphandlingar 

 personalakter inom Stöd- och försörjningsenheten 

Förvaltningschefen för myndigheten har delegerad rätt att avslå begäran om att 

lämna ut allmän handling eller att besluta om att lämna ut allmän handling med 

förbehåll. Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas ut eller ej skall 

frågan alltid hänskjutas till förvaltningschefen. 

Diarieföring (registrering av allmänna handlingar) 

Syftet med diarieföring (registrering av allmänna handlingar) är att allmänheten 

skall kunna få kännedom om vilka handlingar som finns vid myndigheten, kunna 

begära ut dem och därmed beredas insyn i myndighetens verksamhet. Diariet 

måste alltså vara tillgängligt för allmänheten. 

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar skall diarieföras. Handlingar som inte 

omfattas av sekretess behöver dock inte diarieföras om de kan hållas ordnade så 

att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Det är 

allmänhetens möjlighet att på egen hand fastställa vilka handlingar som finns, som 

avgör om diarieföring kan underlåtas. Handlingar som är av uppenbart ringa 

betydelse för verksamheten, såsom reklam och vissa typer av cirkulär eller 

inbjudningar, behöver varken registreras eller hållas ordnade. För allmänna 

handlingar som omfattas av sekretess finns inget undantag från regeln om 

diarieföring. 

Vid diarieföring skall följande uppgifter registreras: 

 datum då handlingen kom in eller upprättades, 

 diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 

 uppgift om avsändare eller mottagare, och  

 i korthet vad handlingen rör. 

Diarieföring kan ske manuellt eller i olika verksamhetssystem. Vid kompetens- 

och arbetslivsnämnden sker diarieföring i de verksamhetssystem som anges under 

avsnittet Förvaring av elektroniska handlingar. 

Arkivering 

Aktrensning 

Senast i samband med att ett ärende avslutas skall ärendets akt rensas och ordnas 

av handläggaren. Utkast, minnesanteckningar som inte tillfört sakuppgift, gem, 

plastfickor, registerflikar, notes-lappar och liknande tas bort. Handlingar som hör 

till ärendet skall sorteras med yngsta handlingen överst. I förkommande fall 
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används omslag för att hålla ihop delar av ärenden (till exempel bilagor på flera 

sidor). 

Även i elektroniska verksamhetssystem är det viktigt att kontrollera ärendets 

innehåll innan det avslutas. Här kan det vara aktuellt att komplettera eller 

uppdatera uppgifter om ärendeägare och liknande. Kontroll av eventuella 

minnesanteckningar bör göras. I förekommande fall bör uppgifter föras in i en 

tjänsteanteckning om det inte gjorts tidigare. Minnesanteckningar tas ofta bort 

automatiskt när ärende avslutas. Om inte, är det viktigt att göra det manuellt före 

avslut av ärende. 

Minnesanteckningar och andra handlingar som är kvar i ärende när det avslutas, 

betraktas som omhändertagna för arkivering och blir allmän handling.  

Förvaring av fysiska handlingar 

Myndigheten förvarar arkiv vid följande förvaringsplatser 

 arkivlokaler på Lärcenter och Arbetsmarknadsenheten utifrån vilken 

verksamhet dokumenten hör till.  

Efter den tid som anges i denna plan överlämnas de handlingar som skall bevaras 

till arkivmyndigheten (kommunarkivet). Arkivhandlingarna övergår därmed till 

arkivmyndigheten och myndigheten har inte längre ansvar för vården av 

handlingarna, och inte heller för eventuellt utlämnande. 

Nämnden ansvarar för att gallring genomförs av de handlingar som nämnden  

beslutat skall gallras. 

Förvaring av elektroniska handlingar 

Elektroniska handlingar och uppgifter anses arkiverade och förvarade i 

verksamhetssystemet när ärendet är avslutat. För handlingar som skall bevaras för 

all framtid gäller att de i ett senare skede kommer att föras över från 

verksamhetssystemet till kommunens lösning för långsiktigt bevarande (e-arkiv). 

Kompetens- och arbetslivsnämnden använder nedanstående verksamhetssystem 

där allmänna handlingar hanteras och i förekommande fall är arkiverade. I 

dokumenthanteringsplanen nedan anges systemnamnet under rubriken Förvaring. 

Verksamhetssystem Beskrivning Tid (när systemet 

började användas och 

eventuellt när det togs 

ur bruk) 

Ciceron DoÄ Diarieförings- och 

ärendehanteringssystem. 
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Beslut om gallring 

Vilka allmänna handlingar som får gallras och när det skall ske måste beslutas i 

särskild ordning.  För statliga myndigheter anger arkivförordningen att 

Riksarkivet fattar beslut om gallring. Det anges ingen särskild beslutsinstans för 

kommunala myndigheter, varför det ankommer på myndighetens styrelse att fatta 

sådant beslut. Arkivreglementet för Falköpings kommun 11 § anger att samråd 

skall ske med arkivmyndigheten i viktigare frågor rörande arkivbildningen. Beslut 

om gallring är en sådan fråga. 

Gallringsfristerna i denna dokumenthanteringsplan bygger på råden i serien 

Bevara eller gallra nr 2 handlingar inom utbildningsverksamhet och nr 5 

handlingar inom socialtjänst, framtagna av Sveriges regioner och kommuner, 

SKR, i samarbete med Riksarkivet. 

Med gallring likställs förlust av sök- och sammanställningsmöjligheter eller 

möjligheter att fastställa handlingens autenticitet. (Det innebär att till exempel 

konvertering till PDF av en elektronisk handling eller inskanning av en 

egenhändigt undertecknad handling innebär gallring.)  

Med gallringsfrist förstås den tid som skall förlöpa innan gallring får ske. Vid 

kompetens- och arbetslivsnämnden räknas alltid hela kalenderår i samband med 

gallringsfrist. Om fristen exempelvis är fem år efter att ärende avslutats, betyder 

det att handling skall gallras i januari fem hela kalenderår efter det att ärendet 

avslutades, oavsett när på året det skedde. Gallringsfristen ”vid inaktualitet” 

innebär en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av medarbetare själv 

utifrån dess behov av informationen.  

Microsoft Outlook Hantering av individuell 

och gruppvis e-post samt 

kalender. 

 

Draftit Bland annat register över 

personuppgiftsbehandlingar 

 

Accorda Verksamhetssystem för 

registrering av deltagare på 

Arbetsmarknadscenter.  

 

Extens Verksamhetssystem för 

registrering av elever inom 

Vuxenutbildningen.  

Från 2012.  

Viva Verksamhetssystem för 

hantering av försörjnings-

stöd på Stöd- och 

försörjningsenheten. 

Från 2021.   
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Material, metoder och förvaring 

Enligt arkivreglemente för Falköpings kommun 9§ skall Riksarkivets föreskrifter 

avseende material, metoder vara normerande även för kommunen. 

Arkivmyndigheten i kommunen ges möjlighet att meddela närmare bestämmelser 

om arkivbeständighet och förvaring.  

Papper 

Pappershandlingar som skall bevaras för alltid skall vara upprättade på 

åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper. Arkivbeständigt papper är 

starkare (men dyrare) och skall användas om det finns anledning att tro att 

papperet kommer att utsättas för slitage. Arkivbeständigt papper uppfyller kraven 

i SS-ISO 11108 och är vattenstämplat med beteckningen ”Svenskt Arkiv”. 

Åldringsbeständigt papper uppfyller kraven i ISO 9706 och är det papper som 

normalt skall finnas i myndighetens skrivare och kopiatorer. 

Elektroniskt format 

Även elektroniska handlingar skall kunna bevaras över tid. För handlingar som 

skall bevaras för all framtid har Falköpings kommun ett så kallat e-arkiv, dit 

uppgifter och handlingar tas emot i standardiserade format från 

verksamhetssystemen för långtidsförvaring. Export av uppgifter och information 

från verksamhetssystem till e-arkivet måste i förekommande fall utredas och 

förberedas av myndigheten i samverkan med kommunarkivet. 

Förvaring 

Arkivhandlingar skall skyddas från skada, tillgrepp och obehörig åtkomst (jfr 

arkivlagen 6 § 3.). Det innebär att handlingarna skall förvaras i särskilda, låsta 

utrymmen som har förstärkt skydd mot brand, vattenskada och åtkomst. 

Arkivorganisation 

Nämnden är ansvarig för myndighetens arkiv. För att fullgöra praktiska uppgifter 

kopplade till arkivvården finns en arkivredogörare. Arkivredogöraren tar bland 

annat fram förslag till dokumenthanteringsplan och uppdatering av den, och är 

myndighetens kontaktperson gentemot kommunarkivet. 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, oavsett 

verksamhetsområde, skall gallras när de inte längre behövs (vid 

inaktualitet). Den som har hand om handlingen ansvarar för att 

bedöma om handlingen inte längre behövs och i förekommande fall 

genomföra gallringen omgående. För handlingar där innehållet förts 

över till annan databärare, eller där handlingarna ersatts av andra 

handlingar, gäller att gallring får ske först efter kontroll av att 

överföringen eller den nya handlingen inte inneburit någon 

informationsförlust 

Reklam och övertaliga kopior är typexempel på handlingar av tillfällig 

eller ringa betydelse. Vilka ytterligare handlingar som får räknas till 
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denna kategori framgår nedan. (jfr Riksarkivets föreskrifter RA-FS 

1991:6, ändr gm RA-FS 1997:6) 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

1. Kopior och dubbletter som inte har någon funktion eftersom det finns 

arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. 

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. 

3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett 

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 hjälpmedel 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 har påförts någon 

anteckning som tillför ärende sakuppgift. 

7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under 

förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en försändelse har 

inkommit till eller utgått från myndigheten. 

8. Handlingar som 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. 

Observera att loggar för e-post inte räknas till denna kategori handlingar. 

Eventuell gallring av e-postloggar fattas genom särskilt gallringsbeslut 

(uppgifterna är inte av ringa betydelse). 

Handlingar av tillfällig betydelse  

(Av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller 

genom att handlingarna på annat sätt ersatts av nya handlingar.) 

1. Handlingar som har överförts till annat format, till exempel 

pappershandling eller e-post i Outlook som sparas som PDF i 

verksamhetssystem, om överföringen endast medfört ringa förlust. För att 

förlusten skall anses ringa krävs att handlingarna inte är autentiserade 

genom signaturer eller motsvarande. De får heller inte vara strukturerade 

på sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 
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Observera att särskilt gallringsbeslut behövs för gallring av signerade handlingar 

efter överföring till annan databärare. Likaså behövs särskilt gallringsbeslut för 

gallring av handlingar strukturerade med omfattande bearbetningsmöjligheter 

efter överföring där sådana möjligheter förloras (handlingarna är inte av tillfällig 

betydelse). 

2. Handling som inkommit till myndigheten i form av meddelande i 

röstbrevlåda, telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende 

sakuppgift, under förutsättning att innehållet dokumenterats i en 

tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet.  

3. Felaktiga elektroniska uppgifter av registerkaraktär, vilka tillkommit 

genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under 

förutsättning att rättning skett. 

4. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, 

under förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, till exempel 

arkivexemplar av upptagningar för automatisk databehandling (säkerhets-, 

mellan- och bruksexemplar) som har ersatts av nya exemplar, samt 

upptagningar som endast framställts för överföring, utlämnande, utlån eller 

spridning av handlingar. 

Allmän administration 
Allmänt administrativa handlingar som förekommer vid nämnden. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Affischer, informationsblad, 

broschyrer, trycksaker och 

liknande 

 - - Se avsnittet 

Kommunikation och 

marknadsföring eller den 

kärnverksamhet där det 

förekommer. 

Anmälningar Vid inaktualitet Egen ordning Avser anmälningar till 

aktiviteter som arrangeras, 

t.ex.föreläsningar, 

skolaktiviteter m.m. 

Avtal Se anmärkning Se anmärkning Avtal om upphandling eller 

inköp av vara eller tjänst, 

inklusive tillägg och 

ändring av avtal – se 

avsnittet upphandling och 

inköp. Avtal som uppstår i 

annan verksamhet – se 

avsnitt för den 

verksamheten eller 

handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Begäran om utlämnande av 

allmän handling eller uppgift i 

allmän handling 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Begäran som avslås och 

där myndighetsbeslut 

fattas diarieförs och 

bevaras. 

Begäran som beviljas 

diarieförs ej och gallras vid 

inaktualitet. 

Begäran som avslås utan 

att myndighetsbeslut 

efterfrågas diarieförs ej, 

och gallras vid inaktualitet. 

Jfr rutin för begäran om 

utlämnande av allmän 

handling, Falnet. 

Beslut från annan myndighet Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser inkommande 

handling. Diarieförs och 

bevaras om beslutet 

föranleder ärende. Gallras 

i annat fall vid inaktualitet, 

jfr handlingar av tillfällig 

eller ringa betydelse. 

Brandskydd, fördelning av 

ansvar och arbetsuppgifter 

Gallras vid 

uppdatering 

Brandskyddspärm  

Brandskyddsrond, 

sammanställning 

Gallras 5 år Brandskyddspärm  

Enkät Bevaras/gallras Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Vid enkäter som nämnden 

genomför diarieförs 

sammanställning/rapport 

och andra handlingar som 

tillför ärendet sakuppgift. 

Inlämnade enkätsvar 

diarieförs ej och gallras 

senast 1 år efter 

sammanställning.  

Vid enkäter som inkommer 

till myndigheten diarieförs 

inkommande fråga och 

utgående svar om enkäten 

eller svaret från 

myndigheten kan komma 

att efterfrågas eller kan 

anses ha betydelse av 

annat skäl.  

Jfr remiss. 

E-post  - - E-post är inte en 

handlingstyp utan en 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

distributionsform. I princip 

kan alla handlingstyper 

distribueras via e-post. E-

postsystemet får inte 

användas som lagringsyta 

för allmänna handlingar. 

Inkomna/expedierade 

handlingar via e-post skall 

hanteras enligt reglerna 

för respektive 

handlingstyp. 

EU-projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i EU-

projekt, såsom 

 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 

Handlingar som registreras i 

diariet men som ej förs till ett 

ärende som diarieförs 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ Gallringsbeslut avseende 

handlingar av tillfällig 

betydelse, se ovan. 

Internkontroll Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i 

internkontrollärende, 

såsom 

 internkontrollplan  

 uppföljning  

 rapport 

 åtgärdsplan 

Kvalitetsdokument, 

processbeskrivningar 

 

- - Handlingar i kvalitets-

arbete redovisas i den 

kärnverksamhet där det 

förekommer. 

Manualer, lathundar Gallras vid 

inaktualitet 

Egen ordning  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Mottagnings- och 

delgivningsbevis 

Bevaras/gallras Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Gallras vid inaktualitet 

enligt beslut avseende 

handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. I 

förekommande fall kan 

mottagnings-/delgivnings-

bevis vara av vikt för 

handläggning av specifikt 

ärende. I sådant fall 

diarieförs handlingen och 

bevaras tillsammans med 

övriga handlingar i 

ärendet. 

Postlista Gallras 3 veckor  G: och kommunens 

webbplats 

Gallras vid inaktualitet 

enligt beslut avseende 

handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. 

Postöppningsfullmakt Gallras vid 

uppdatering/avslut av 

anställning 

Egen ordning Medarbetares fullmakt för 

att personligt adresserad 

försändelse får öppnas av 

annan medarbetare. 

Projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i projekt 

som diarieförs, såsom: 

 förstudierapport 

 projektdirektiv 

 projektplan 

 aktivitetsrapport 

 slutrapport 

 mötesanteckningar 

Protokoll från samverkans-

möten med arbetstagar-

organisation 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokoll, protokollsutdrag från 

annan myndighet 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser inkommande 

handling. Diarieförs och 

bevaras om handlingen 

föranleder ärende. Gallras 

i annat fall vid inaktualitet, 

jfr handlingar av tillfällig 

eller ringa betydelse. 

Protokoll/mötesanteckningar 

från ledningsgrupper, 

avdelningsmöten, personal-

möten, informationsmöten, 

interna verksamhetsmöten, 

lokalgrupp och liknande 

Bevaras/gallras 

senast efter 1 år 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Diarieförs och bevaras om 

de innehåller beslut eller 

information av direkt och 

varaktig betydelse för 

verksamheten. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Remisser, remissvar Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Bevaras om remissen 

leder till ett ärende, gallras 

annars vid inaktualitet. 

Revisionsberättelser, revisions-

rapporter, granskningsrapporter 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Risk- och konsekvensanalys Bevaras Ciceron DoÄ Diarieförs i förekommande 

fall i det ärende där 

analysen görs. 

Styrdokument Bevaras Ciceron DoÄ Policys, riktlinjer, 

strategier, rutiner och 

handlingsplaner. 

Tidningsklipp Bevaras Klippärm Till kommunarkiv efter 3 

år. 

Tjänsteanteckning - - Ingår i ärende. 

Tjänsteutlåtande - - Ingår i ärende. 

Utbildningsmaterial, eget Bevaras Ciceron DoÄ Avser utbildningsmaterial 

av varaktig och betydande 

kvalitet. 

Överklaganden/begäran om 

omprövning av beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Avser såväl överklagande 

av nämndens beslut, som 

nämndens överklagande 

av annan myndighets/ 

domstols beslut. 

 

Arkivering  
Handlingar relaterade till nämndens arkivhantering.  

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arkivbeskrivning Bevaras   Visual arkiv Arkivbeskrivningen är en 

del av arkivredovisningen 

som finns i systemet Visual 

arkiv. 

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Gallringsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Dokumenthanteringsplanen 

innehåller gallringsbeslut 

(kolumnen Bevaras/ 

gallras). Separata gallrings-

beslut avseende vissa 

handlingstyper kan också 

fattas av nämnden (jfr 

beslut om gallring av 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

pappersförlagor som 

skannats). 

Gallringsutredning Bevaras Ciceron DoÄ I förekommande fall 

utredning som föregår 

gallringsbeslut. 

Leveranskvitto, levererade 

handlingar till kommun-arkivet 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Pärm kommun-

arkivet/egen ordning 

I kommunarkivet bevaras 

leveranskvitto i pärm. Hos 

levererande nämnd gallras 

leveranskvitto vid 

inaktualitet. 

Tillsynshandlingar  Bevaras Ciceron DoÄ Arkivmyndighetens tillsyn 

av arkivverksamheten. 

Bevaras såväl hos 

arkivmyndigheten som hos 

den nämnd som varit 

föremål för tillsyn. 

 

GDPR-administration 
Handlingar relaterade till dataskyddsförordningen och nämndens behandling av 

personuppgifter. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälan av dataskyddsombud 

till Integritetsskydds-

myndigheten, och bekräftelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut i nämnd. 

Anmälan om personuppgifts-

incident till egen nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ Inklusive dokumentation i 

ärendet. Här avses alla 

incidenter som anmäls. 

Anmälan om personuppgifts-

incident till Integritets-

skyddsmyndigheten 

Bevaras Ciceron DoÄ Inklusive dokumentation 

till ärendet samt efter-

följande korrespondens. 

Begäran om radering, rättelse, 

begränsning, överflytt och 

invändning 

Bevaras/gallras 3 

månader 

Ciceron DoÄ/e-tjänst Handlingar i ärende som 

hanteras i Ciceron DoÄ 

bevaras. Handlingar i 

ärende som enbart 

hanteras i e-tjänsten 

gallras efter tre månader. 

Begäran om registerutdrag Gallras 1 år E-tjänst Inklusive svar och 

registerutdrag. 

Konsekvensbedömning (artikel 

35) för vissa personuppgifts-

behandlingar 

Bevaras  Ciceron DoÄ   
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Modellavtal Gallras när 

uppdraget är slutfört 

Pärm  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 

instruktion för personuppgifts-

biträde 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Registerförteckning över 

personuppgiftsbehandlingar 

(artikel 30) 

Gallras vid 

uppdatering 

Draftit Draftit är här kommunens 

system för att hålla 

förteckning över 

behandlingar. 

Samtycken/återtaganden av 

samtycken till behandling av 

personuppgifter 

Gallras vid 

inaktualitet 

Förvaras lokalt Gallras vid inaktualitet 

efter att samtyckestiden 

löpt ut eller att det 

återkallats, förutsatt att 

behandlingen avslutats  

och under förutsättning att 

handlingarna inte behövs 

som bevis i en tvist.  

 

Nämndadministration 
Handlingar relaterade till nämndens möten och arbete. Se även avsnittet 

Förtroendevalda. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningsärenden till nämnd, 

lista 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras i 

protokoll. Listan gallras vid 

inaktualitet. 

Anslagsbevis (justeringsanslag) Bevaras  Ciceron DoÄ Avpubliceras från digitala 

anslagstavlan efter 21 

dagar. Uppgifterna 

bevaras i Ciceron DoÄ. 

Ansökan om ekonomisk 

ersättning (förlorad arbets-

inkomst och resekostnader) 

Gallras 2 år Open-e  

Delegationsförteckning (lista till 

nämnd över fattade 

delegationsbeslut) 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras i 

protokoll. Listan gallras vid 

inaktualitet. 

Föredragningslista Bevaras Ciceron DoÄ Föredragningslista är en 

del av kallelse.  

Kallelse  Bevaras Ciceron DoÄ Häri även föredragnings-

lista.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Omröstningslista Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras i 

protokoll. Listan gallras vid 

inaktualitet. 

Protokoll från fullmäktige/ 

nämnd/utskott/beredningar/råd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokollsanteckning, skriftlig 

från förtroendevald 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet.  

Protokollsutdrag Bevaras Ciceron DoÄ I ärende.  

Reglemente för nämnd Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning och 

Instruktion. 

Reservation med skriftlig 

motivering från förtroendevald 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet.  

Sammanträdesarvode, ansökan 

från förtroendevald 

Gallras 2 år Open-e Avser sammanträdes-

arvode som inte 

rapporteras av nämnd-

sekreterare utan som 

förtroendevald själv måste 

ansöka om.  

Sammanträdeslistor, 

attesterade 

Gallras 2 år Egen ordning  

Sammanträdesplan Gallras vid 

inaktualitet 

G: Översikt över 

sammanträden under året.  

Yrkande, skriftligt från 

förtroendevald 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet.  

 

Förtroendevalda 
Handlingar relaterade till hantering av nämndens förtroendevalda och deras 

uppdrag. Se även avsnittet Nämndadministration. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan om ekonomisk 

ersättning (förlorad arbets-

inkomst och resekostnader) 

Gallras 7 år Open-e  

Ansökan om ersättning för 

barntillsynskostnader 

Gallras 7 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

Ansökan om ersättning för 

resekostnader för funktions-

hindrad  

Gallras 7 år Personalsystem, 

närarkiv HR 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Sammanträdesarvode, ansökan 

från förtroendevald 

Gallras 7 år Open-e Avser sammanträdes-

arvode som inte 

rapporteras av nämnd-

sekreterare utan som 

förtroendevald själv måste 

ansöka om. 

Samtycke till webbpublicering Gallras 3 månader 

efter att uppdraget 

upphört 

G:  

 

Kommunikation och marknadsföring 
Handlingar relaterade till nämndens kommunikationsinsatser (såväl internt som 

externt) och marknadsföring. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Affischer, informationsblad, 

broschyrer, trycksaker och 

liknande 

Bevaras/pliktleverans  Avser material som tagits 

fram av nämnden. 

Två exemplar lämnas till 

kommunarkiv. Ett exemplar 

bevaras vid kommunarkivet, 

ett exemplar skickas för 

pliktleverans till KB. 

Kommunarkivet ombesörjer 

pliktleverans. 

Se även annonser och 

annan marknadsföring. 

Annonser och annan 

marknadsföring  

Bevaras/gallras Ciceron DoÄ, G:, 

närarkiv 

Nämndens egen 

annonsering och annan 

marknadsföring av viktigare 

händelser bevaras. 

Annonser och annan 

marknadsföring som tagits 

fram i diariefört ärende skall 

bevaras i det ärendet. Annat 

digitalt material bevaras på 

verksamhetens digitala yta i 

avvaktan på överföring till 

system för bevarande eller i 

närarkiv (fysiskt material). 

Annonsering och marknads-

föring av mindre betydelse-

full karaktär gallras vid 

inaktualitet. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Se även affischer, 

informationsblad, broschyrer, 

trycksaker och liknande. 

Bild/ljudupptagning/film - - Bevaras/gallras/diarieförs 

enligt bestämmelser för 

ärende i vilket bild/ljud-

upptagning/film ingår. 

Material i kommunens 

bilddatabas har egna 

bestämmelser. 

Intranätet (Falnet) Se anmärkning  Nyhetssidorna gallras i 

början av varje år. 

Informationssidorna gallras 

vid inaktualitet. 

Gruppsidorna gallras vid 

inaktualitet. 

Eventuellt bevarande av 

innehåll eller ögonblicks-

bilder hanteras via 

kommunikationsavdelningen. 

Sociala medier Se anmärkning  Inlägg som föranleder ett 

ärende bevaras i det 

diarieförda ärendet. Övriga 

handlingar gallras vid 

inaktualitet. 

Webbsida/extern hemsida Se anmärkning  Årlig pliktleverans till KB och 

egen arkivering hanteras via 

kommunikationsavdelningen 

och kommunarkivet. 

 

HR – personaladministration 
Handlingar relaterade till nämndens personaladministration. För 

personalhandlingar som går vidare till HR-avdelningen gäller att originalet sänds 

till HR-avdelningen. Om det finns bärande skäl, kan kopia finnas vid 

förvaltningen. Denna skall gallras omgående vid inaktualitet (jfr GDPR och 

uppgiftsminimering). 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anställningsavtal, kopia Vid inaktualitet Egen ordning Original: handling vid HR-

avdelningen. 

Anhöriga, medarbetares 

uppgifter om 

Uppdateras fort-

löpande. Gallras vid 

avslut av anställning. 

Egen ordning   
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Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anställningsavtal, kopia Vid inaktualitet Egen ordning Original: handling vid HR-

avdelningen. 

Arbetsmiljö-/skyddsrond - Opus  Handling vid HR-

avdelningen. 

Arbetsmiljöutredning - Opus Handling vid HR-

avdelningen. 

Arbetsskadeanmälan Bevaras Stella ”Aj – inte oj”, jfr tillbud, 

anmälan. Inklusive 

handlingar i ärende. 

Beredskapslista Uppdateras 

fortlöpande 

Egen ordning   

Bisyssla, uppgift om - E-tjänst Handling vid HR-

avdelningen. 

Flextidssammanställning Gallras 1 år Egen ordning   

Introduktion nyanställda, 

checklista 

Vid inaktualitet Egen ordning  

Läkarintyg - - Handling vid HR-

avdelningen. 

MBL-förhandling, protokoll Bevaras Ciceron DoÄ  

Medarbetarenkät Bevaras Ciceron DoÄ Avser sammanställning/ 

rapport för förvaltning. 

Samverkansmöte, protokoll Bevaras Ciceron DoÄ Lokal- eller 

förvaltningssamverkan 

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bevaras Opus   

Telefonlista, akuta händelser Uppdateras 

fortlöpande 

Egen ordning   

Tillbud, anmälan Bevaras Stella   ”oj – inte aj”, jfr 

arbetsskadeanmälan. 

Uppsägning, kopia Vid inaktualitet Egen ordning Original: handling vid HR-

avdelningen. 

Utvecklingssamtal 

 

Gallras 1 år eller vid 

avslut av anställning 

Novi  

 

Ekonomi 
Ekonomihandlingar vid kompetens- och arbetslivsnämnden och 

ekonomiavdelningens handlingar 
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I denna dokumenthanteringsplan tas ekonomihandlingar vid kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen upp. Handlingar som förekommer vid ekonomi-

avdelningen tas upp i en särskild dokumenthanteringsplan. Vid osäkerhet om 

vilka handlingar som skall hanteras vid kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

respektive ekonomiavdelningen – se aktuell rutin.  

Bevarande av räkenskapsinformation 
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), trädde i 

kraft den 1 januari 2019. Enligt bestämmelserna i 3 kap 13 § skall räkenskaps-

information minst bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av 

räkenskapsåret. Den tidigare tioåriga bevarandetiden har således kortats ned. 

Bokföringsnämnden samt SKR:s avdelning för juridik gör tolkningen att 

bestämmelsen kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att räkenskapsinformation 

upprättad 2011 skall gallras år 2019, information upprättad 2012 gallras 2020 

o.s.v. 

Skannade handlingar 

Om räkenskapsinformation på papper skannas in, gäller bevarandetiden för den 

elektroniska handlingen. Pappersförlagan till den skannade handlingen skall 

gallras fjärde året efter utgången av räkenskapsåret. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avskrivning av kundfaktura, 

beslut om 

Gallras 7 år   

Bestridande av, invändning mot 

kundfaktura  

Bevaras Ciceron DoÄ Avser inkommet 

bestridande och följande 

handlingar som uppstår 

vid handläggningen. 

Hanteras av myndigheten 

som upprättat kund-

fakturan. 

Dokumenteras i ekonomi-

systemet. 

Bilaga till kundfaktura Gallras 7 år/vid 

inaktualitet 

 Om bilagan behövs för att 

fakturan skall bli komplett 

sparas den lika länge som 

fakturan. 

Bokföring, EU-projekt Bevaras i enlighet 

med beslut från 

bidragsgivare. 

 Se respektive direktiv för 

EU-projektet för 

bevarandeperiod vid 

projektstart.  

Budgetunderlag detaljbudget Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas 

e-arkiv. Förs över till 

kommunens system för e-

arkiv enligt överens-

kommelse med 

kommunarkivet. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Debiteringsunderlag   Gallras vid 

inaktualitet 

  

Följesedel, ej komplement till 

faktura 

Gallras vid 

inaktualitet 

  

Följesedel, komplement till 

leverantörsfaktura 

Gallras 7 år Ekonomisystem / 
extern leverantör - 
skanning 

Om följesedeln levereras 

och läses in tillsammans 

med fakturan vid ankomst 

tillhör den leverantörs-

fakturan. Om följesedeln 

levereras vid ett annat 

tillfälle återfinns pappers-

förlagan hos respektive 

attestant. 

Samtliga pappersfakturor 

skannas in till ekonomi-

systemet. Pappersförlagan 

som har skannats in 

gallras från och med det 

fjärde räkenskapsåret. 

Kassarapporter/dagrapporter Gallras 7 år  Lämnas till ekonomi-

avdelningen. 

Kassarullar Gallras 7 år Egen ordning  

Kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Vid begäran om 

utlämnande av faktura 

görs sekretessprövningen 

vid förvaltningen. 

Leverantörsfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem / 

extern leverantör, 

skanning 

Inkomna pappersfakturor 

hanteras normalt inte vid 

förvaltningen, utan skickas 

för skanning till ekonomi-

systemet. 

Pappersförlagan som har 

skannats in gallras från 

och med det fjärde 

räkenskapsåret. 

Vid begäran om 

utlämnande av faktura 

görs sekretessprövningen 

vid förvaltningen. 

Lista över beslutsattestanter 

(lista attest- och utanordnings-

behörighet) 

Bevaras Ciceron DoÄ Delegationsbeslut/beslut i 

nämnd. 

Makulering av kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Makulering sker vid 

formaliafel på faktura.  

Dokumenteras genom 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

kommentar i ekonomi-

systemet på kundfakturan. 

Månadsrapport (prognos) till 

kommunstyrelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Underlag levereras från 

respektive förvaltning 

(arbetsmaterial). 

Månadsrapport (prognos) till 

nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Påminnelse, leverantörsfaktura  Gallras vid 

inaktualitet 

 Inkomna påminnelser 

skickas alltid till ekonomi-

avdelningen för hantering.  

Påminnelse skall aldrig 

skannas in till 

fakturasystemet. 

Underlag till verksamhets-

redovisning + övriga rapporter 

Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas 

e-arkiv. Förs över till 

kommunens system för e-

arkiv enligt överens-

kommelse med kommun-

arkivet. 

Utbetalningsorder (avseende 
exempelvis utbetalning av 
bidrag) 

Gallras 7 år Bevaras fysiskt på 

respektive förvaltning 

Avser utbetalningsorder 

på papper. Om de 

förekommer, utgör de 

verifikation och sparas 

som räkenskapshandling. 

Verksamhetsplan med budget Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsrapport Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Upphandling och inköp 
Handlingar relaterade till upphandlingar och inköp vid kompetens- och arbetslivs-

nämnden. Upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen (nu 700 000 

kr) genomförs av upphandlingsenheten i Skövde efter beställning från berörd 

förvaltning. När upphandlingen är tilldelad och klar översänds alla upphandlings-

dokument till beställaren för registrering och arkivering. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud (offert), antaget, vid 

direktupphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud (offert), ej antaget, vid 

direktupphandling 

Gallras 4 år G: Förvaras vid varje 

förvaltning under G: i 

särskilt märkt mapp. 

Anbud, antaget, vid 

upphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ Upphandlingarna hanteras 

i systemet Tendsign (via 

Skövde). Antagna anbud 

och övriga handlingar som 

bevaras översänds till 

Falköping för diarieföring 

och arkivering. 

Anbud, ej antaget, vid 

upphandling 

Gallras 4 år    

Anbudsförteckningar, 

anbudsutvärderingar 

Bevaras Ciceron DoÄ Anbudsprotokoll, 

sammanställningar 

Annonsering av 

förfrågningsunderlag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Avtal Bevaras/gallras 1 år Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser avtal om upp-

handling eller inköp av 

vara eller tjänst, inklusive 

tillägg och ändring av 

avtal. Avtal som uppstår i 

annan verksamhet – se 

dokumenthanteringsplan 

för den verksamheten eller 

handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. 

Beroende på lagstiftning 

kan avtal behöva bevaras i 

originalformat/pappersform 

för att styrka ett legalt 

förhållande.  

Avtal av tillfällig eller ringa 

betydelse skall inte diarie-

föras och gallras efter 1 år. 

Beställnings/uppdragsblankett Gallras vid 

inaktualitet 

 Handling som används när 

man gör ett mer 

specificerat avrop mot ett 

ramavtal. Kan se olika ut. 

Gallras när uppdraget/ 

tjänsten är slutförd. 

Dokumentation av direkt-

upphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ Upphandlings-

myndighetens blankett 

Frågor, svar och komplett-

eringar under annonsering 

Gallras 4 år     
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Förfrågningsunderlag (offert-

förfrågan) 

Bevaras Ciceron DoÄ   

Prisjustering/prisuppräkning Gallras vid 

inaktualitet 

G: Information om 

prisförändringar enligt 

index i avtal. 

Förvaras vid varje 

förvaltning under G: i 

särskilt märkt mapp. 

Rekvisition vid avrop Gallras 7 år  Används vid rekvisition 

mot avrop. Betraktas om 

bilaga till faktura. 

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till den som har 

delegation på att fatta 

beslutet. 

Tilldelningsmeddelande Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till alla som har 

lämnat anbud. 

Uppdragsbeställning  Bevaras Ciceron DoÄ  

Uppsägning av avtal Bevaras Ciceron DoÄ  

Överprövning/överklagande Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Krisberedskap 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation, utbildning. Bevaras. Krispärm Lärcenter 

och Arbetsmarknads-

enheten. 

 

Dokumentation, övning. Bevaras. Krispärm Lärcenter 

och Arbetsmarknads-

enheten.  

 

Styrande dokument. Bevaras. Ciceron DoÄ.  

 

Gemensamma handlingar inom kompetens- 
och arbetslivsförvaltningen 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation gällande 

statsbidrag 

Gallras G:, Ciceron DoÄ Ansökningar och beslut 

m.m. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation gällande ESF-

projekt 

Gallras 5 år efter att 

projektet avslutats 

om det inte anges en 

annan tid i beslut om 

projektstöd. 

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 gällande 

elev/deltagare/klient  

Gallras 5 år efter att 

ärendet avslutats 

G:  

Förslag från elever/ deltagare i 

förslagslåda 

Gallras i samband 

med att Lednings-

gruppen omsätter 

förslag till uppdrag. 

Lista över inkomna 

förslag hålls aktuell 

på G: 

 

Handlingar rörande personals/ 

elevs/deltagares skador 

och/eller tillbud 

Bevaras  Registreras och 

bevaras i verksam-

hetssystem LISA.  

 

Information och handlingar som 

läggs upp på lär- och 

kommunikationsplattform, 

Fronter 

Gallras efter hand 

eller vid inaktualitet 

Fronter  

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 

 

Arbetsmarknadsenheten 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beslut från Arbetsförmedlingen 

om förstärkt arbetsträning 

Gallras 5 år efter att 

deltagaren avslutats 

AME-kontor samt 

verksamhetssystem 

Accorda 

 

Beslut från Arbetsförmedlingen 

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 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Fördelning av ekonomiska 

medel, rapport till ekonomi-

kontoret 

Gallras 5 år efter att 

deltagaren avslutats 

Förvaras digitalt på 

G: 

 

Sammanfattande dokument 

från arbetspsykolog 

Gallras 5 år efter att 

deltagaren avslutats 

Verksamhetssystem 

Accorda, original till 

deltagare 

 

Sammanfattande slutdokument 

om deltagare 

Gallras 5 år efter att 

deltagaren avslutats 

Verksamhetssystem 

Accorda 

 

Samtycke från deltagare om 

registrering i verksamhets-

system 

Fysiskt dokument 

gallras efter regi-

strering. Digitalt 

dokument gallras 5 år 

efter att deltagaren 

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 deltagaren 

avslutats. 

Verksamhetssystem 

Accorda 

 

Slutdokument till beställare av 

tjänst inom Arbetsmarknads-

enheten 

Gallras 5 år efter att 

deltagaren avslutats 

Verksamhetssystem 

Accorda, original till 

beställare 

Beställare är exempelvis 

Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen.  

Sommarferiepraktik, 

dokumentation  

Gallras 5 år efter att 

praktiken avslutats.  

Verksamhetssystem 

Feriebas.  

 

 

Stöd- och försörjningsenheten 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dödsboanmälningar Gallras efter 5 år  Pärm i närarkiv Enhetschef ansvarig för 

gallring 

Handlingar i ärende enligt Lex 

Sarah.  

Bevaras  Pärm i närarkiv Till centralarkiv efter 5 år 

Handlingar i ärende om 

bistånd, exempelvis ansökan, 

utredningar, domar, underlag, 

planering och överklagan 

Gallras 5 år efter 

avslutad insats 

Undantag för 

datumen 5-15-25 

som bevaras 

Akt/Verksamhetssystem Gallring utförs av 

systemansvarig efter god-

kännande av gallrings-

förslag från enhetschef. 

Exempelvis ansökan från 

enskild, ärendeblad, 

utredningar, 

överklagningar, domar, 

planering rörande enskild 

samt underlag.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Rapporter och anmälningar 

som inte tillhör ärende och inte 

ger upphov till ärende.  

Kronologisk pärm, ”kronpärm” 

Gallras efter 2 år Diarieförd pärm i 

närarkiv 

Exempelvis meddelande 

om avhysning, elskulder, 

hyresskulder  

Registerkontroller som utgör 

underlag till beslut 

Gallras 5 år efter 

avslutad insats 

Akt/Verksamhetssystem  

Återkravshandlingar Gallras 5 år efter 

avslutad insats  

Akt/Verksamhetssystem  

 

Vuxenutbildningen 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan om prövning, 

förlängning eller avbrott 

Gallras efter 1 år Kontor VUX-

administratörer 

 

Antagningsgrundande uppgifter  Gallras efter att 

eleven avslutat sin 

utbildning.  

Kontor VUX-

administratörer 

Exempel: ansökningar, 

matris för antagning yrkes-

utbildning. 

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

Betygssammanställning eller 

intyg som tas fram ur av 

verksamhetssystemet vid 

begäran från elev 

Original skickas 

digitalt till beställare, 

inga kopior tas.  

 Ögonblicksbild från 

verksamhetssystemet.  

Dokumentation disciplinära 

åtgärder.  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Dokumentation gällande 

ansökan och antagning till 

Samhällsorientering. 

Gallras efter 

antagning, filen 

ajourhålls.  

Excellfil på G:  

Dokumentation gällande 

ansökan till SFI 

Inlämnade handlingar 

gallras efter 

registrering på lista 

för fortsatt arbete. 

Listan hålls aktuell. 

G:  

Dokumentation gällande APL 

inom gymnasial yrkesutbildning 

Gallras 1 år efter att 

eleven avslutat 

utbildningen. 

Webb-tjänsten 

Praktikverktyget 

 

Handlingar gällande lärlings-

utbildning inom gymnasial 

yrkesutbildning  

Gallras efter avslutad 

utbildning 

Pärm hos 

praktiksamordnare 

Avtal, checklista, 

omdömesblankett samt 

betyg 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Inkomna fysiska eller digitala 

handlingar för komplettering till 

SYV. 

Gallras 5 år efter 

ansökan, tidigast 

efter att de studier 

som avses avslutats. 

Registreras i 

verksamhetssystem.  

Exempel: Ansökan till 

kompletterande aktivitet i 

samverkan med SFI. 

Inplaceringstest, genomförda Gallras omgående 

efter kursstart.  

exam.net Diagnostiskt prov för 

placering i rätt kurs.  

Inplaceringstest, resultat från 

lärare 

Gallras omgående 

efter registrering  

Verksamhetssystem 

Extens 

Diagnostiskt prov för 

placering i rätt kurs.  

ISP, individuell studieplan Gallras 3 år efter 

elevens sista aktivitet 

i verksamheten.  

Verksamhetssystem 

Extens 

 

Kartläggning av sökande inför 

antagning SFI 

Gallras 10 år efter 

sista noterade 

aktivitet.  

Lärplattform Fronter  

Komvuxarbete, gymnasiearbete Bevaras  Bevaras i 

verksamhetssystem.  

Titel och beskrivning av 

innehåll registreras i 

betygsdokumentet. 

Kopior av slutbetyg och 

examensbevis 

Bevaras Kontor VUX-

administratörer 

Till centralarkiv efter 5 år.  

Läs- och skrivutredningar  Gallras 10 år Arkivskåp i närarkiv Specialpedagogs/-lärares 

utredning av elevs 

förmåga gällande att läsa 

och skriva.  

Matris för antagning till yrkes-

utbildning samt till externa 

utbildningsanordnare 

Gallras efter 

antagning, filen 

ajourhålls 

G:  

Nationella prov, andra än 

svenska 

Gallras 5 år efter 

provtillfället 

Närarkiv . 

Nationella prov, svenska 

inklusive SFI 

Bevaras Närarkiv Till centralarkiv efter 1 år. 

Rektorsbeslut gällande avslut 

av elev.  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Sekretessförbindelser för APL, 

vård- och omsorgsutbildning 

Gallras efter avslutad 

utbildning  

Pärm hos praktik-

samordnare 

 

Slutbetyg och examensbevis Bevaras Närarkiv Till centralarkiv efter 5 år. 

Studerandedokumentation och 

arbetsmaterial vid prövning  

Gallras efter avslutad 

prövning 

Hos lärare, SYV, 

VUX-administratörer 

Exempelvis bedömnings-

material 

Studerandedokumentation 

under utbildning 

Gallras efter avslutad 

kurs 

Hos lärare, SYV, 

VUX-administratörer 

Exempelvis bedömnings-

material, komplettera med  

fler exempel 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Tjänstefördelning för pedagoger Gallras vid 

uppdatering.  

Lärplattform Fronter 

med åtkomst för 

lärare i respektive 

arbetslag.   

 

 

Uppdragsutbildningen 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation per 

uppdragsutbildning 

Gallras 5 år efter 

slutförd utbildning 

G: Exempelvis kalkyl, offert, 

avtalskopia, utbildnings-

innehåll, intyg, deltagar-

listor, sammanställning 

utvärderingar. 

 

Yrkeshögskoleutbildning 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökningshandlingar och 

antagningsdokumentation  

Gallras 2 år efter 

avslutad 

utbildningsomgång.  

G:  

Examensarbeten Gallras 2 år efter 

avslutad 

utbildningsomgång.  

Närarkiv   

Examens- och utbildnings-

bevis samt betygskataloger 

och kursplaner 

Bevaras  Till centralarkiv 2 år efter 

avslutad utbildnings-

omgång.  

Handlingar i det 

systematiska kvalitetsarbetet 

Gallras 2 år efter 

avslutad 

utbildningsomgång 

G: sorterat per utbildning.  Exempelvis kurs-

utvärderingar, resultat 

nöjdhetsenkäter, 

anteckningar från 

studeranderåd samt 6- och 

18 månadersuppföljningar.  

Handlingar i ärende gällande 

ansökan om att bedriva YH-

utbildning.  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokoll från ledningsgrupp 

inklusive bilagor 

Gallras 2 år efter 

avslutad 

utbildningsomgång. 

G: och Ciceron DoÄ Varje YH-utbildning styrs av 

en ledningsgrupp med 

representanter från 

branschen, skolväsendet 

och de studerande.   
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Studerandedokumentation  Gallras 2 år efter 

avslutad 

utbildningsomgång 

G: samt pärm. Exempelvis klasslistor, 

individuell studieplan och 

dokumentation 

studieavbrott.  

Studiedokumentation  Gallras 2 år efter 

avslutad 

utbildningsomgång. 

G:  Exempelvis studiematerial, 

prov och annat 

bedömningsmaterial.  

Tentamen och prov för YH 

Signaltekniker 

Gallras efter 50 år.   Trafikverksskolan Sparas så länge personen 

är i arbetsför ålder för att 

kunna spåra 

kunskapsbrister vid allvarligt 

tillbud.  
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§ 45 Dnr 2022/00054 

Dokumenthanteringsplan 2022 kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Dokumenthanteringsplan enligt 

 presenterat förslag.  

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 november 2022 och 

 ersätter den dokumenthanteringsplan som kompetens- och arbetslivs-

 nämndens tog beslut om 19 maj 2021. 

Sammanfattning 

Under 2021 och 2022 har ett stort arbete gjorts med de delar av 

dokumenthanteringsplanen som är lika för alla nämnder. I samband med det 

har kapitlen för förvaltningens verksamheter också setts över och till viss del 

arbetats om. Då ändringarna denna gång är omfattande bedöms det lämpligt 

att nämnden antar planen även om beslut om revidering delegerats till 

förvaltningschef.  

Förslag till dokumenthanteringsplan skickas som bilaga till kallelsen och 

förslaget till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för 

nämnden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet  
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§ 46 Dnr 2022/00051 

YH Tekniker spårbundna fordon 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kompetens- och arbeslivsnämndens arbetsutskott beslutar att kompetens- 

 och arbetslivsnämnden formulerar beslut i ärendet vid sitt möte 19 

 oktober 2022.  

Sammanfattning 

YH Tekniker spårbundna fordon är en kostnadstung utbildning som under 

den första utbildningsomgången bara haft fyra elever där det funnits plats för 

tjugo. Kompetens- och arbetslivsnämnden behöver med hjälp av underlag 

diskutera fortsättningen på utbildningen innan antagning till den andra 

utbildningsomgången, med start januari 2023, ska ske. Förvaltningens 

bedömning är att start för utbildningsomgång två ska villkoras för att i 

möjligaste grad minska behovet av finansiering med kommunala medel. Ett 

av förslagen är också att skjuta på kursstart för utbildningsomgång två till 

augusti 2023. Underlag från utbildningens rektor samt förvaltningsekonom 

har skickats som bilagor till kallelse. 
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YH Tekniker spårbundna fordon 

Förslag till beslut 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att kursstart för YH Tekniker 

spårbundna fordon sker i januari 2023 under förutsättning att det finns 30 

behöriga sökande vid ansökningstidens slut.  

eller  

 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att skjuta upp kursstart för 

YH Tekniker spårbunda fordon i januari 2023 till augusti 2023 under 

förutsättning att det då finns tillräckligt antal behöriga sökande.  

Sammanfattning  

YH Tekniker spårbundna fordon är en kostnadstung utbildning som under 

den första utbildningsomgången bara haft fyra elever där det funnits plats för 

tjugo. Kompetens- och arbetslivsnämnden behöver med hjälp av underlag 

diskutera fortsättningen på utbildningen innan antagning till den andra 

utbildningsomgången, med start januari 2023, ska ske. Förvaltningens 

bedömning är att start för utbildningsomgång två ska villkoras för att i 

möjligaste grad minska behovet av finansiering med kommunala medel. Ett 

av förslagen är också att skjuta på kursstart för utbildningsomgång två till 

augusti 2023. Underlag från utbildningens rektor samt förvaltningsekonom 

har skickats som bilagor till kallelse.  

Bakgrund 

Utbildningen YH Tekniker för spårbundna fordon är inne i slutfasen av sin 

första utbildningsomgång den andra omgången är planerad att starta i januari 

2023. Under våren 2022 beviljades även en så kallad behörighetsgivande 

förutbildning, BFU, av myndigheten. Ansökningsperioden för de båda 

utbildningarna sträcker sig från den 1 september till 10 november 2022.  

En betydligt mindre grupp elever än planerat påbörjade utbildningen i 

augusti 2021. Att bedriva en YH utbildning inom ett tekniskt område innebär 

stora utmaningar varav de flesta inte kan påverkas eller styras av 

utbildningsanordnaren. Omvärldsläget, med stigande inflation och ökat 
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kostnadstryck i kombination med stark arbetsmarknad gör att individer drar 

sig för att byta lönearbete mot studieskulder.  

Järnvägsbranschen, liksom många branscher, ser ett stort kompetensbehov 

både utifrån ny och utvecklad teknik samt utifrån stora väntade 

pensionsavgångar. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det finns två alternativ till beslut. Antingen att 

kursstart i januari 2023 villkoras med att det måste finnas minst 30 behöriga 

sökande vid antagningstidens slut. Eller att kursstarten som planerats till 

januari 2023 förskjuts till augusti 2023 och sker under förutsättning att det då 

finns tillräckligt antal behöriga sökande.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Utbildningen finansieras genom statliga bidrag som beräknas utifrån elevantal. 

Om de statliga bidragen inte täcker kostnaderna finansieras således resterande 

del med kommunala medel. Med de kostnader utbildningen har idag uppnås 

ett nollresultat vid omkring 23 elever utan startbidrag. Om elevantalet inte är 

tillräckligt bedöms utbildningen få stora ekonomiska konsekvenser för 

nämnden.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 

2022-09-27 

 Underlag för dialog kring YH Tekniker spårbundna fordon 

Beslutet ska skickas till 

Rickard Sandberg, rektor 

 

 

 

Rickard Sandberg 

Rektor 
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Underlag för dialog kring YH Tekniker spårbundna 
fordon 

Bakgrund 

Järnvägsbranschen, liksom många branscher, ser ett stort kompetensbehov 

både utifrån ny och utvecklad teknik samt utifrån stora väntade 

pensionsavgångar. Med bakgrund av detta ansökte kompetens- och 

arbetslivsnämnden om att starta en ny utbildning, YH Tekniker spårbundna 

fordon.  

Ansökan om att få starta utbildningen beviljades av Myndigheten för 

yrkeshögskolan den 19 januari 2021. Den beviljades med ett lägre 

schablonbelopp än vad budget i ansökan angav. Under våren 2021 

informerades nämnden samt arbetsutskottet fortlöpande om utbildningens 

utformning, antagningsprocess samt ekonomiska förutsättningar. Nämnden 

fattade beslut om start av utbildningen i maj 2021, trots att det rådde viss 

osäkerhet kring ansökningsläge samt kostnader för upphandlad konsult. 

Nuläge 

Utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon är inne i slutfasen av sin 

första utbildningsomgång. Under våren 2022 beviljades även en så kallad 

behörighetsgivande förutbildning (BFU) av Myndigheten för yrkeshög-

skolan. Den ordinarie utbildningens andra utbildningsomgång planeras att 

starta den 16 januari 2023 och den behörighetsgivande förutbildningen 

genomförs under veckorna 48-50 2022. BFU genomförs i samverkan mellan 

järnvägsbransch, Ållebergsgymnasiet samt Lärcenter. Ansökningsperioden 

för de båda utbildningarna sträcker sig från den 1 september till den 10 

november 2022.  

En betydligt mindre grupp elever än planerat påbörjade utbildningen i 

augusti 2021. Utbildningen har löpt på under året. Under det första året har 

lärdomar och korrigeringar givetvis gjorts, men utifrån det systematiska 

kvalitetsarbetet finns en hög nöjdhetsgrad från både bransch och elever. 

Eleverna har sommararbetat inom branschen och flera företag har signalerat 

att man vill anställa eleverna.  

Utmaningar 

Att bedriva en YH-utbildning inom ett tekniskt område innebär stora 

utmaningar och i de allra flesta fall består osäkerhetsfaktorererna av 

omständigheter som utbildningsanordnare ej kan påverka och styra. En stor 

utmaning är osäkerheten kring elevunderlaget och detta blev uppenbart 

redan under ansökningsprocessen till den första utbildningsomgången våren 

2021. I dialog och samverkan med järnvägsbranschen medges att man har 

svårt att nå ut till den breda allmänheten med de tekniska utbildningarna 
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inom branschen. Söktryck gällande utbildningar kopplat till lokförare och 

annan ombordpersonal är däremot stort.  

Omvärldsläget, med stigande inflation och ökat kostnadstryck i kombination 

med stark arbetsmarknad gör att individer drar sig för att byta lönearbete 

mot studieskulder. YH-utbildningar, inte minst mot tekniska områden, är 

ofta nischade mot tämligen smala yrkesområden vilket gör det utmanande att 

hitta rätt lärarkompetens. Om rätt kompetens saknas är det svårt att nå den 

kvalitet som krävs för att få driva utbildningen.  

I dagsläget har utbildningen en engagerad ledningsgrupp som består av en 

mix av lokala och regionala företrädare för branschen. På regional nivå finns 

representanter från Göteborgsområdet. Kursen Lärande i arbete (LIA) utförs 

i en riskfylld depåmiljö vilket kräver att bransch och företag tillhandahåller 

handledare som har tid och möjlighet att helhjärtat ägna sig åt dessa 

utbildningsdelar. Det har varit en utmaning att nå det med bara fyra elever 

och vår bedömning är att det kommer att krävas stora insatser från bransch 

och skola för att möta upp ett större antal elever i utbildningen.  

Ekonomiska förutsättningar 

Utbildningen finansieras delvis genom statliga bidrag som beräknas utifrån 

elevantal. Om de statliga bidragen inte täcker kostnaderna finansieras 

resterande del med kommunala medel. 

Förvaltningen erhåller 86 tkr per elev och läsår. En utbildningsomgång 

omfattar 1,5 år vilket således genererar 129 tkr i bidrag. Under den första 

utbildningsomgången erhåller förvaltningen även ett så kallat startbidrag 

som motsvarar samma belopp som ovan per elev och period. Totalt 

genererar således varje elev 172 tkr per läsår eller 258 tkr under den första 

utbildningsomgången.  

Förvaltningens kostnader för att bedriva utbildningen består i huvudsak av 

kostnader för extern konsult som bedriver själva undervisningen, men även i 

personalkostnader för intern utbildningsledare och chefsstöd. Utöver det 

tillkommer diverse kostnader. 

Kostnad för konsulten uppgår per läsår till ca 1 376 tkr och per utbildnings-

omgång till 2 064 tkr. Resterande kostnader beräknas till 564 tkr per läsår 

eller 846 tkr per utbildningsomgång. Kostnaderna är i princip desamma 

oavsett elevantal. Finansieringen är således ett risktagande för förvaltningen 

då det är helt avhängt hur många elever som antas och sedan börjar studera.   

Givet de kostnader som utbildningen har idag uppnås ett nollresultat 

omkring 11 elever inklusive startbidrag eller omkring 23 elever exklusive 

startbidrag. 

Idag uppgår antalet elever till fyra stycken och förvaltningen erhåller 

startbidrag under den första utbildningsomgången. Det innebär att 

utbildningen går med ett underskott motsvarande ca 2 mkr per 

utbildningsomgång eller ca 1,3 mkr per läsår. Givet samma antal elever, men 

att startbidraget exkluderas beräknas underskottet till ca 2,5 mkr per 

utbildningsomgång eller 1,65 mkr per läsår. 
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Anmälan av delegationsbeslut september 2022, 
kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

beslut för perioden 2022-09-01 – 2022-09-31. 

Sammanfattning  

Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 

gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Bakgrund 

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, september 2022 760 

Personal/anställningar – tillsvidare, september 2022 3 

Personal/anställningar – visstid, augusti 2022 18 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-09-13 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet. 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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