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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



 
 
  
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Jan Hognert (M) 
 Ausra Karlsson (M) 
1:e vice ordförande Göran Nyberg (L) 
 Christoffer Wallin (SD) 
 Pontus Reuterbratt (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) 
2:e vice ordf Liza Kettil (S) 
 Rolf Berg (S) 
 Jenny Jansson (S) 
 Carina Thorstensson (C) 
 Rolf Jacobsson (KD) 

 
  
Ersättare  
 Christoffer Rungberg (M) 
 Johnny Ernflykt (M) 
 Karin Blomstrand (L) 
 Christer Börjesson (SD) 
 Mathias Johansson (SD) 
 Jan Petersson (SD) 
 Pia Hässlebräcke (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Yvonne Martinsson (S) 
 Helena Hansson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
 
 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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Ärende Sida 

Beslut av kommunfullmäktige 
Bereds av nämnd 

1. Prissättning av tomter på Bergsäter 
Dnr 2020-000050 

6 

2. Prissättning av tomter på Korpås 
Dnr 2020-000051  

11 

Beslut av kommunfullmäktige 
Bereds av kommunstyrelsen 

3. Vattenskyddsområde för Öbböns grundvattentäkt 
Dnr 2016-000458  

16 

4. Digital arkivering 
Dnr 2020-000046  

62 

5. Munkedals kommuns handlingsplan för att stärka barns rättigheter. 
Dnr 2019-000289  

65 

6. Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om införande av ett 
gruppledararvode och avskaffande av oppositionsrådet 
Dnr 2019-000193  

74 

7. Kommunalt partistöd 2020 för Miljöpartiet samt godkännande av redovisning för 
kommunalt partistöd 2019 
Dnr 2020-000003  

80 

8. Kommunalt partistöd 2020 för Sverigedemokraterna samt godkännande av redovisning 
för kommunalt partistöd 2019. 
Dnr 2020-000015  

82 

Tid: 2020-02-10 09:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2020-02-13, senast kl. 10.00 (Digital justering.) 

Justeringsperson: Sist möte: Liza Kettil (S)  

Ordförande: Jan Hognert (M) 

Sekreterare: 
 

Linda Ökvist 
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9. Riktlinjer för hot och våld
Dnr 2019-000276
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10. Plan lokal informations och samordningsfunktion
Dnr 2020-000035

94 

11. Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsens förvaltningar
Dnr 2020-000045

105 

12. Information / rapporter från förtroendevalda
Dnr 2020-000006

119 

Ej offentlig sammanträdestid 

13. Information från förvaltningen
Dnr 2020-000010

-



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2020-01-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 4 Dnr: SBN 2020–22 

Utbyggnad av tomter på Bergsäter 
Detaljplanen för Bergsäter antogs 2009. Under 2019 förvärvade kommunen den 
privat ägda delen av planområdet och äger nu all mark inom planområdet. Det 
finns 22 byggrätter inom området för i första hand villor. 

Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2020 och 3 mnkr för 2021 för 
utbyggnaden av gator, belysning, lekplats mm inom området samt viss anslutande 
utbyggnad av gc-väg. Arbetet är planerat att påbörjas hösten 2020. 

Det finns redan intressenter för att bygga i området. Samhällsbyggnadsnämnden 
har tecknat optionsavtal med intressenter avseende 8 byggrätter. 

Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, 
planarbete, utbyggnad av området mm. Förutsättningarna för tomterna varierar 
(läge och storlek) och därför föreslås varierande priser på mellan 250 000 kr och 
350 000 kr enligt bilaga exklusive VA. 

Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-01-15 
Karta 
Tomtpriser Bergsäter, 2020-01-20 

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer priserna för tomterna på Bergsäter enligt 
bilaga. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
SBF 
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  2020-01-15 Dnr:SBN 2020- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Utbyggnad av tomter på Bergsäter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer priserna för tomterna på Bergsäter enligt bilaga. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Bergsäter antogs 2009. Under 2019 förvärvade kommunen den 
privat ägda delen av planområdet och äger nu all mark inom planområdet. Det finns 
22 byggrätter inom området för i första hand villor. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2020 och 3 mnkr för 2021 för 
utbyggnaden av gator, belysning, lekplats mm inom området samt viss anslutande 
utbyggnad av gc-väg. Arbetet är planerat att påbörjas hösten 2020. 
 
Det finns redan intressenter för att bygga i området. Samhällsbyggnadsnämnden har 
tecknat optionsavtal med intressenter avseende 8 byggrätter. 
 
Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, planarbete, 
utbyggnad av området mm. Förutsättningarna för tomterna varierar (läge och 
storlek) och därför föreslås varierande priser på mellan 250 000 kr och 350 000 kr 
enligt bilaga exklusive VA. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Tomtförsäljningen täcker kommunens kostnader för framtagandet av området, 

Miljö 
Miljöaspekterna utreddes i planarbetet 

Barnkonventionen 
Områdets läge ger förutsättningar för lek i orört närområde och relativt säkra 
skolvägar 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Mats Tillander 
 
 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
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  2020-01-20 Dnr:SBN 2020- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden  
  
 
 
 

Tomtpriser Bergsäter 
(exkl anslutningsavgifter för va, fiber, el etc) 

Tomt 1 1540 m2 200000 kr 
Tomt 2 1560 m2 200000 kr 
Tomt 3 1630 m2 250000 kr 
Tomt 4 1770 m2 300000 kr 
Tomt 5 1640 m2 300000 kr 
Tomt 6 1530 m2 350000 kr 
Tomt 7 1660 m2 350000 kr 
Tomt 8 1400 m2 300000 kr 
Tomt 9 1520 m2 350000 kr 
Tomt 10 1340 m2 300000 kr 
Tomt 11 1730 m2 250000 kr 
Tomt 12 1735 m2 250000 kr 
Tomt 13 1365 m2 200000 kr 
Tomt 14 1500 m2 250000 kr 
Tomt 15 1235 m2 300000 kr 
Tomt 16 1430 m2 350000 kr 
Tomt 17 1420 m2 350000 kr 
Tomt 18 1420 m2 350000 kr 
Tomt 19 1400 m2 350000 kr 
Tomt 20 1425 m2 350000 kr 
Tomt 21 1480 m2 350000 kr 
Tomt 22 1630 m2 300000 kr 
 
Tomtytorna är preliminära 
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5 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 3    Dnr: SBN 2020–21 
 
Utbyggnad av tomter på Korpås 
 
2012 antog kommunen en detaljplan för Möe 1:2 och 1:14 mfl. Syftet med 
detaljplanen var att ta fram tomter för bostadsbyggnation. Planen innehåller ca 20 
tomter där 7 är kommunens och resterade en privat exploatör. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2021 och 1 mnkr för 2022 för 
utbyggnad av den kommunala delen av planområdet. Utbyggnaden avser ny gata i 
området, belysning, iordningsställande av parkmark etc. 
 
Det finns redan intressenter som vill köpa och bebygga tomt inom området. Detta 
går att genomföra utan att den kommande utbyggnaden försvåras. 
 
Pris per tomt bör fastställas. Tomterna bedöms ur attraktivitet och läge relativt lika. 
Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1550 m2. Tomtpriset föreslås till 200 
000 kr per tomt exklusive VA. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-01-15 
Karta 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer pris för 7 kommunala tomter på Korpås till 
200 000 kr per styck exklusive VA. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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  2020-01-15 Dnr:SBN 2020- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Utbyggnad av tomter på Korpås 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer pris för 7 kommunala tomter på Korpås till 200 000 kr 
per styck exklusive VA. 

Sammanfattning 
2012 antog kommunen en detaljplan för Möe 1:2 och 1:14 mfl. Syftet med 
detaljplanen var att ta fram tomter för bostadsbyggnation. Planen innehåller ca 20 
tomter där 7 är kommunens och resterade en privat exploatör. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2021 och 1 mnkr för 2022 för utbyggnad 
av den kommunala delen av planområdet. Utbyggnaden avser ny gata i området, 
belysning, iordningsställande av parkmark etc. 
 
Det finns redan intressenter som vill köpa och bebygga tomt inom området. Detta 
går att genomföra utan att den kommande utbyggnaden försvåras. 
 
Pris per tomt bör fastställas. Tomterna bedöms ur attraktivitet och läge relativt lika. 
Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1550 m2. Tomtpriset föreslås till 200 000 
kr per tomt exklusive VA. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ny tomter i ett naturnära läge. Tomtpriset täcker de kommunala kostnaderna. 

Miljö 
Utreddes i planarbetet 

Barnkonventionen 
Trevliga lekmiljöer för barn 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 

Mats Tillander 
 
 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
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  2020-01-26 Dnr:KS 2016-458

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Öbböns grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Öbböns grundvattentäkt, enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Öbbön.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. Synpunkter 

inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med kommentarer. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Markägares rätt till ersättning prövas i domstol. Skyltar etc sätts upp av Munkedal 

Vatten AB 

Miljö 

Skydd för vattentäkter är viktigt. Vissa inskränkningar av tex markanvändning blir 

därför nödvändigt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-27 

 

Dnr: KS 2020-000046 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Digital arkivering 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och Munkbo AB ska övergå till 

digital arkivering genom kompletteringsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ska ta fram riktlinjer och 

rutiner, samt avgöra turordning för införande av kompletteringsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta 

nödvändiga beslut för införande av kompletteringsskanning.  

Sammanfattning 

Det pågående införandet av e-arkiv och högre krav på att arbeta smartare med 

stöd av digitala system medför behov av en övergång från hantering och lagring av 

pappershandlingar mot en i högre grad digitaliserad hantering av handlingar. Det 

innebär att merparten av alla pappershandlingar ska skannas in för digital förvaring 

och därefter destrueras enligt gallringsbeslut, så kallad ersättningsskanning. 

   

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Den ekonomiska konsekvensen av ersättningsskanning bedöms främst utgöras av 

på sikt reducerat behov av fysisk förvaring av pappershandlingar och minskad 

arbetstid för hantering av desamma. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samtliga förvaltningar 

Registratorer 
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 2020-01-21 Dnr: KS 2020-046 

 
 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  

  

 

 

   

 

   

   

PM – Digital arkivering  
 

Syfte 

Munkedals kommun har tillsammans med kommunerna i Fyrbodal upphandlat ett 

system för digital arkivering, ett så kallat e-arkiv. Systemet för  

e-arkiv kommer att införas etappvis under de närmaste åren. För Munkedals del 

innebär det att huvudsystemet för registrering av kommunala handlingar (Ciceron) 

ansluts under hösten 2020. Verksamhetsspecifika system kommer därefter att 

anslutas löpande enligt en särskild tidplan. 

 

För att möta omvärldens och medborgarnas krav på insyn, tillgänglighet och 

resursoptimering behöver Munkedals kommun anpassa arbetssätt och rutiner för 

att arbeta efter de nya digitala förutsättningarna. Det innebär konkret att vi 

behöver ha ett helhetstänk kring hantering av alla former av handlingar. Det 

innebär i sin tur att vi behöver gå från förvaring av pappershandlingar i fysiska 

arkiv, till att istället förvara och förmedla handlingar digitalt. Konsekvensen av det 

nya förhållningssättet blir att de allra flesta handlingar som inkommer i 

pappersform ska skannas in för digital långtidsförvaring och sedan destrueras efter 

gallringsbeslut. Förfaringssättet benämns ersättningsskanning.  

   

Det digitala arbetssättet ska omfatta samtliga nämnder samt Munkbo AB och ska 

införas successivt i en ordning som bestäms av mognaden för införande. Turordning 

och tidplan för införande hanteras av kommunstyrelsens förvaltning, administrativa 

avdelningen, som också ger instruktioner om tillvägagångssätt.  

  

Av hanteringsmässiga skäl kommer myndigheter och privatpersoner uppmuntras till 

att inkomma med handlingar digitalt för att minska arbetsinsatser för skanning.  

 

Digitalt format eller pappersformat? 

Arkivlagen medger gallring av handlingar som verksamheten inte längre har behov 

av under förutsättning att kulturarvet, juridiska hänsyn, förvaltningens behov, 

allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och forskningens behov 

beaktas.  

 

Inför övergång till digital förvaring av handlingar ska varje nämnd bedöma vilka 

handlingar som måste finnas kvar i pappersformat. Bedömningen ska ske efter 

nämndens egna förutsättningar. Som exempel bör avtal, kontrakt och 

överenskommelser som är verksamhetskritiska eller som i övrigt av stor ekonomisk 

eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas. Rutiner för hantering och 

kvalitetssäkring ska tas fram för att uppfylla arkivlagens bestämmelser. 
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Exempel på handlingar som inte får ersättningsskannas 

Följande pappershandlingar får inte ersättas av skanning. 

Exemplen är hämtade ur ”Riktlinjer för skanning och ersättningsskanning i 

Stockholms stad”. 

 

Rutiner och instruktioner 

Vid införande av kompletteringsskanning ska kvalitetssäkringen ha högsta prioritet. 

Gallring av pappershandlingar får inte ske på ett sådant sätt att informationsförlust 

uppstår på grund av brist i teknik eller oaktsamhet. Bestämmelser om standard för 

filformat, bildkvalitet och teckentolkning ska tas fram. 

 

 Avtal, kontrakt, överenskommelser  

 Ansökan om registerutdrag enligt GDPR 

 Äldre justerade protokoll som upprättats på papper (t ex fullmäktige, nämnd) 

 Äganderättshandlingar (köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast egendom 

 Äganderättshandlingar (köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast egendom 

 Testamente och bouppteckning 

 Anbud som inkommit på papper 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra liknande egenskaper 

inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild 

 Räkenskapshandlingar som inkommit på papper, förvaltningar 
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  2020-01-20 Dnr: 2019-289 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Linn Karlsson 

Folkhälsostrateg 

Administrativa enheten 

Munkedals kommuns handlingsplan för att stärka 

barns rättigheter 2020-2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns handlingsplan för att 

stärka barns rättigheter 2020-2021 
 

Sammanfattning 

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som 

alla människor under 18 år och den slår fast att varje barn har rätt att leva och 

utvecklas samt att barnets bästa alltid ska komma i första hand.  

 

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, vilket innebär att vi förbundit oss 

juridiskt och är skyldiga att tillgodose barns rättigheter enligt artiklarna i 

konventionen. Barnkonventionen antogs 1 januari 2020 som nationell lag för att 

stärka barns rättigheter ytterligare.  

 

Barnkonventionen har kommit till med anledning av att barn anses vara en särskilt 

utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. Trots att det gått många år sedan 

konventionen ratificerades i Sverige får vi återkommande kritik för att barns 

rättigheter kränks och att vi inte gör tillräckligt för att tillgodose barns rättigheter. Vi 

behöver därför arbeta mer strukturerat med dessa frågor på lokal såväl som på 

nationell nivå. Denna handlingsplan ska lägga grunden för att stärka barns 

rättigheter i vår kommun.   
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Arbetet med att driva på genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen kommer 

att ledas av folkhälsostrategen och inrymmas inom dennes befintliga tjänst och 

budget. Därtill kommer verksamheterna att behöva avsätta tid för 

utbildningsinsatser och översyn av styrdokument och rutiner. Att förutse den totala 

kostnaden av att genomföra handlingsplanen är i dagsläget svårt, dock är arbete 

med barns rättigheter ett främjande och förebyggande arbete och som sådant en 

investering i barns framtid och på sikt mycket troligt kostnadsbesparande.    

Folkhälsa 

Barnkonventionen handlar om att barn genom sina rättigheter ska få möjlighet att 

känna sig trygga och kunna utveckla sin fulla potential. Det är ett viktigt arbete ur 

ett folkhälsoperspektiv eftersom det är grundläggande förutsättningar för en god 

hälsa. Om barns rättigheter tillgodoses, och genom det ger barn bra och jämlika 

förutsättningar i livet, lägger vi en viktig grund för deras fysiska, psykiska och sociala 

hälsa genom livet.   

  

Barnkonventionen 

Handlingsplanen lägger en viktig grund för kommunens arbete med 

Barnkonventionen och barns rättigheter. Genom att ha en plan och därmed också 

strategier för att tillgodose barns rättigheter i våra verksamheter kan vi arbeta för 

att säkerställa att arbetet sker i enlighet med artiklarna i konventionen. 

Handlingsplanen är också viktig så att vi har en samsyn i arbetet och att det sker 

med jämlika förutsättningar.  

 

 

 

 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Folkhälsostrategen 

Peter Berborn 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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Plan 

[Munkedals kommuns handlingsplan  

för att stärka barns rättigheter] 
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som 

alla människor under 18 år. Barnkonventionen är svensk lag från januari 2020.  

Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och bildar en helhet, men artikel 

2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna.  

 

 
 

”Alla ska få vara sig själva utan att någon säger att det är  

något fel med det. Och alla är lika värda.” 

Elev åk. 3 i Munkedal. 

 

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att 

barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, 

att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet 

att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också 

beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt 

eget språk, kultur och lek och fritid.  

 

”Att man inte ska bli mobbad över hur man ser ut, hur man beter 

sig, vilken religion man tillhör eller inte bli mobbad alls.” 

 

Elev åk. 6 i Munkedal. 

 

 

Munkedals kommun har ett ansvar för varje barn i kommunen, att 

Barnkonventionen efterlevs och att det finns en gemensam syn på barn som 

rättighetsbärare. I det kommunala uppdraget ingår att arbeta för barnets bästa och 

att ge förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda. 
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Avgörande perspektiv 
I arbetet med barn och barns rättigheter beskrivs tre perspektiv – barnets 

perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Det är viktigt att skilja mellan 

de olika perspektiven.  

Barnets perspektiv 

Barnets perspektiv är barnets egen berättelse, tolkning och uppfattning av sin 

situation. För att få reda på barnets perspektiv måste man prata med barnet och 

det ska göras utifrån dess ålder och mognad. Vuxna är skyldiga att ta hänsyn till 

barnets perspektiv enligt artikel 12 i Barnkonventionen.  

Barnperspektiv 

Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sina kunskaper och erfarenheter 

försöker sätta sig in i barnets situation för att själv bedöma vad som är bäst för 

barnet. Vuxna som arbetar med barn har en särskild barnkompetens som blir en 

del av deras barnperspektiv. Barnperspektivet innebär inte automatiskt att man 

arbetar med barnets rättigheter.  

Barnrättsperspektiv 

Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela 

verksamheten arbetar utifrån rättigheterna i Barnkonventionen och har strategier 

för arbetet med att genomföra konventionen. Ett barnrättsperspektiv genomsyrar 

en verksamhet när man utgår från de fyra huvudprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 

121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Se sidan 1. 
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Kartläggning 
Inför framtagande av denna handlingsplan gjordes en kartläggning i kommunen om 

hur arbetet med Barnkonventionen ser ut och vilka förutsättningar kommunen har 

att utveckla arbetet. Kartläggningen gjordes i tjänstemannaledning, bland 

medarbetare, politiker och i barngrupper. Kartläggningen identifierade ett antal 

områden för utveckling för att möjliggöra en hållbar struktur och ett levande arbete 

för barns rättigheter.  

 Kunskapsbyggande och medvetenhet om Barnkonventionen. 

 Barnkonventionen i ledning och styrning. 

 Kultur för gemensamt ägande. 

 Barns prioriteringar. 

 Tydliggörande av ansvarsfördelning.  

 Uppföljning och återrapportering.  

 

Tidsplan 
Implementering av Barnkonventionen i Munkedals kommun sker över en 

tvåårsperiod. 

Ytterst handlar arbetet med implementering om att tillgodose barns rättigheter och 

att förutsättningarna ska bli bättre för varje barn i kommunen. Det behövs arbetas 

fram bra strukturer för att på sikt göra skillnad för alla barn. 

Genomförande 
Implementering av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter 

i Munkedals kommun. Samtliga verksamheter har ansvar för att prioritera frågorna 

och genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Det är av yttersta vikt att 

verksamheterna avsätter tillräckligt med tid och resurser för detta arbete.  

Folkhälsostrategen har ett särskilt uppdrag i att leda arbetet och stödja 

verksamheterna i genomförandet av åtgärderna. 

Uppföljning 
Handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Uppföljning och avstämning sker till kommunstyrelsen efter halva tiden. 

Återrapportering sker till kommunfullmäktige i samband med framtagande av ny 

handlingsplan.  

Handlingsplanen ska integreras i ordinarie styr- och ledningssystem. 
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Åtgärder 

  

 
Kunskap och 
medvetenhet 
 

Barnkonventionen artikel: 

4, 6, 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning: 

Barnkonventionen ska vara 

känd och praktiseras i hela 

organisationen. 

 

 Samtliga medarbetare, chefer och 

förtroendevalda skall ha genomgått 

grundläggande utbildning i barnets 

rättigheter, vilket görs genom Västra 

Götalandsregionens webbutbildning:  

 

”Barnkonventionen - från teori till praktik”   

 

 

 

 Alla nyanställda i organisationen skall få 

utbildning i barns rättigheter. 

 

 En kommunövergripande barnrättsgrupp, 

med representanter från varje förvaltning 

träffas regelbundet och arbetar tillsammans 

kring strategiska barnrättsfrågor. 

 

 Medarbetare som arbetar direkt med barn 

skall få kontinuerlig kompetensutveckling i 

barnrättsfrågor, där barnrättsgruppen är 

behjälplig med omvärldsbevakning och 

samordning av förvaltningsövergripande 

utbildningar. 

 

 

 

  

  

 
 
Ledning och 
styrning 
 

Barnkonventionen artikel: 

2, 4, 12. 

 

 

 

Målsättning: 

Barnkonventionen ska 

genomsyra fullmäktige, 

kommunstyrelsen, de 

kommunala bolagen och 

nämndernas arbete. 

 

 Samtliga nämnder och förvaltningar skall 

utifrån sina förutsättningar, tydliggöra barns 

rättigheter och lyssna in barn och ungas 

åsikter i beslut som berör barn.  

 

 Översyn och uppdatering av relevanta 

styrdokument, reglementen och uppdrag 

görs i samtliga nämnder och verksamheter 

för att säkerställa att barnrättsperspektivet 

inryms.     

 

 Årlig statistik och kunskap om barns 

livsvillkor används inför beslut och planering.   
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Gemensamt 
ägande 
 

Barnkonventionen artikel: 

4, 6, 42. 

 

 

 

Målsättning: 

Barnkonventionen ska 

vara en ständigt aktuell 

och närvarande fråga i 

hela organisationen.  

 

 

 Gemensamt ansvar hos medarbetare, chefer 

och förtroendevalda att sprida och förankra 

handlingsplanen i organisationen.    

 

 Identifiera och sprida positiva och lärande 

exempel i organisationen med stöd av 

barnrättsgruppen. 

 

 

 Gemensamt ansvar inom samtliga 

verksamheter att tillgänglighets anpassa 

information till barn. 

 

 

 

  

  

 
 
Barns 
prioriteringar 
 

Barnkonventionen artikel: 

2, 19, 23. 

 

 

 

Målsättning: 

Säkerställa att barn i 

särskilt utsatta 

livssituationer får sina 

rättigheter tillgodosedda.   

 

 

 

 Munkedals modell är väl känd och 

praktiseras i barn- och 

utbildningsförvaltningen gemensamt med 

välfärdsförvaltningen (Skola och IFO). 

 

 

 

 Rutiner, information och stöd, i att hantera 

och praktisera sin anmälningsskyldighet 

finns hos medarbetare, chefer och 

förtroendevalda och är väl känd inom 

verksamheterna. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-21 

 

Dnr: KS 2019-000193 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om 

införande av ett gruppledararvode samt att ta bort 

oppositionsrådet. 

Förslag till beslut 

Ärendet lämnas utan förslag till beslut.    

Sammanfattning 

Hans-Joachim Isenheim (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska införa 

ett gruppledararvode motsvarande 6 procent av kommunalrådets månadsarvode. 

Vidare föreslås att rollen som oppositionsråd avskaffas och att andra vice 

ordförande arvoderas efter samma princip som i andra nämnder. 

 

Totalsumma av motionärens förslag är 336 532 kr per år. (Detta beräknas utifrån 

kända kostnader. Det kan tillkomma kostnader för förlorad arbetsinkomst, 

ytterligare mötesarvoden osv.) 

 

Dagens arvodeskostnader är 307 800 kr per år.  

 

(Uträkningar finns i bilaga 1). 

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är oppositionsrådets roll att: 

 leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för 

oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor, 

 Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med 

myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte 

kommunstyrelsen bestämt annat.” 

 

Att ta bort rollen som oppositionsråd kräver att det inom oppositionen finns en väl 

fungerande fördelning mellan gruppledarna för ledning och samordning av 

information samt för representationen. 

 

Vid bifall av motionen krävs revidering i kommunstyrelsens reglemente samt av 

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.   
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-10-21 
 

KS 2019-000193 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Vid ett bifall av motionen blir kostnaderna för arvoden något högre än tidigare. Det 

kan tillkomma kostnader som inte tagits in till beräkningarna ovan. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Gruppledare (vid bifall) 

Kommunstyrelsens presidium (vid bifall) 

Löneenheten (vid bifall) 

Kommunsekreterare (vid bifall) 

Slutarkiv (vid avslag) 
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 2019-10-21 Dnr: KS 2019-193

   

 
  

  

 

Bilaga 1 

PM – Uträkningar för införande av gruppledararvode och 

avskaffande av oppositionsråd. 
 

Hans-Joachim Isenheim (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska införa ett 

gruppledararvode motsvarande 6 procent av kommunalrådets månadsarvode. Vidare 

föreslås att rollen som oppositionsråd avskaffas och att andra vice ordförande arvoderas 

efter samma princip som i andra nämnder. 

 

Uträkningar  

Uträkningarna nedan är baserade på arvode för riksdagsledamot 2019-11-01 samt 

Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals kommun. 

 

Gruppledararvode på 6 % av kommunalrådets månadsarvode. 

6% av 51 300 kr är 30 78 kr/mån (36 936 kr/år). 

 

I Munkedals kommun finns 8 st gruppledare. Enligt gällande bestämmelser kan ingen 

förtroendevald få ut mer i arvode än 100% av kommunalrådets månadsarvode per 

månad. Av dessa 8 gruppledare finns kommunalrådet som därmed inte kan få 

ytterligare arvode. 3078 kr * 7 gruppledare är 21 546 kr (258 552 kr/år). 

 

Motionären föreslår vidare att oppositionsrådet avskaffas och att kommunstyrelsens 

andra vice ordförande istället arvoderas efter samma princip som andra vice ordförande 

i nämnderna. 

 

Andra vice ordförande i nämnderna har ett arvode på 10% av kommunalrådets 

månadsarvode. Det motsvarar 5130 kr/månad (61 560 kr/år). 

 

Oppositionsrådet har idag ett arvode på 50 % av kommunalrådets månadsarvode. Det 

motsvarar 25 650 kr/månad (307 800 kr/år). 

 

Enligt arvodesreglerna § 8 har förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller 

på minst 40% av heltid rätt till årsarvode. 

Enligt § 9 har förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid rätt 

till begränsat arvode. 

 

De som omfattas av § 8 är kommunalråd, oppositionsråd, socialråd, 

samhällsbyggnadsråd och skolråd. Dessa har enligt bestämmelsernas bilaga 1, § 8 inte 

rätt till sammanträdesarvoden. Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra 

uppdraget. 

 

De som omfattas av § 9 är de förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 

40% av heltid. I bestämmelsernas bilaga 1, § 9 framgår att förtroendevald som erhåller 

begränsat arvode även ska erhålla arvode för sammanträden, förrättningsarvode mm 

samt kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Enligt motionärens förslag kommer gruppledare och kommunstyrelsens andre vice 

ordförande enligt gällande regler, förutom det begränsade årsarvodet, även erhålla 
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sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Räknat på 10 

sammanträden (heldagsarvode) per år samt 10 beredningsmöten (halvdagsarvode) blir 

summan 16 420 kr per år.  

Här tillkommer även kostnader för andra arvodesberättigade möten och förrättningar 

dit kommunstyrelsens andra vice ordförande är vald, men är inte här beräknade. 

Tillkommer gör även ersättning för förlorad arbetsinkomst, men summan för det är 

okänd. 

 

Minsta totalsumma av motionärens förslag: 258 552 kr + 61 560 kr + 16 420  

= 336 532 kr per år. 

 

Att jämföra med dagens arvodeskostnader: 307 800 kr per år. 

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är oppositionsrådets roll att: 

 leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för 

oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor, 

 Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med 

myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte 

kommunstyrelsen bestämt annat. 

 

Att ta bort rollen som oppositionsråd kräver att det inom oppositionen finns en väl 

fungerande fördelning mellan gruppledarna för ledning och samordning av information 

samt för representationen. 

 

Vid bifall av motionen krävs revidering i kommunstyrelsens reglemente samt av Regler 

för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

 

 

 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-08 

 

Dnr: KS 2020-000003 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Miljöpartiet samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Miljöpartiet i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 825 kr 

Totalt: 23 650 kr.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Miljöpartiet inkom 2020-01-03 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Miljöpartiet i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-3 

Slutarkiv för KS 2019-34 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-13 

 

Dnr: KS 2020-000015 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Sverigedemokraterna 

samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 825 kr (106 425 kr) 

Totalt: 118 250 kr 

    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Sverigedemokraterna inkom 2020-01-13 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Sverigedemokraterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-15 

Slutarkiv för KS 2019-14 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-20 

 

Dnr: KS 2019-000276 

  

Handläggare: 

Johan Celinder 

Säkerhetsstrateg 

Administrativa avdelningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen riktlinje för hot och våld    

Sammanfattning 

Kommunen saknar idag en central riktlinje för hur arbetet med hot och våld ska 

bedrivas. Frågor som exempelvis vem som äger rätt att beställa in väktartjänster 

och om fastighetsägaren/lokalansvarig ska informeras är i stora drag delvis 

oreglerad i styrdokument.  

 

Av bland annat ovanstående skäl har nu en central riktlinje för hot och våld 

arbetats fram av kommunens Säkerhetsstrateg tillsammans med HR. Tanken är att 

riktlinjen och arbetet med hot och våld är en del av det övergripande systematiska 

arbetsmiljöarbetet och mer specifika rutiner. Riktlinjen utgör således en form av 

grov vägledning för vad varje förvaltning och enhet minst måste beakta i sina egna 

mer specifika planer och/eller rutiner för hot och våld. Det ska noteras att riktlinjen 

detaljreglerar således inte arbetet, utan lyfter upp de faktorer/kriterier som 

generellt är viktiga i arbetet med hot och våld ur ett holistiskt perspektiv.         

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Riktlinjen bedöms ej få ekonomiska konsekvenser. Arbetet med hot och våld inryms 

inom nuvarande lönekostnader. Eventuella särskilda åtgärder måste beslutas om 

enligt delegationsordning.    

 

Barnkonventionen och folkhälsa 

Riktlinjen säkrar upp mindre delar av barnkonventionen men även det arbete som 

bedrivs inom kommunen avseende folkhälsa kopplat mot trygghet och individuell 

hälsa.   

 

Inga ytterligare konsekvenser 
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1.Inledning 

Det är viktigt att medarbetare som har sin anställning i Munkedals kommun kan 

känna sig trygga i sitt arbete och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett för 

verksamheten tillfredsställande sätt. Munkedals kommun ska så långt som möjligt 

minimerar riskerna för hot, våld och andra incidenter. Munkedal som arbetsgivare 

accepterar inte att någon anställd utsätts för hot eller våld i någon form. 

1.1 Riktlinjernas ramverk 

Riktlinjer mot hot och våld i Munkedals kommun är det övergripande dokument 

som gäller för samtliga medarbetare. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljöverkets 

föreskrift Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ansvar för att utreda de risker 

för hot och våld som kan finnas i arbetet samt vidta åtgärder. Arbetet ska ordnas 

så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. 

Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. 

Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld ska 

arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. 

Varje förvaltning/avdelning/enhet sätter sina egna rutiner och checklistor för att 

förebygga hot och våld under arbetstid.  

Munkedals kommun är inte juridiskt sett arbetsgivare för de förtroendevalda. 

Förtroendevalda har en särskild rutin gällande hot och våld. De förtroendevalda kan 

om behov finns ta del av rutiner, checklistor eller annan information som finns för 

kommunens medarbetare. 

1.2 Målsättning 

Munkedal kommuns målsättning är att:   

• så långt det är möjligt förebygga att medarbetare utsätts för hot eller våld som är 

arbetsrelaterat  

  • alla medarbetare inkl. inhyrd personal, ska veta var och i vilket sammanhang 

det kan finnas risk för att hotfulla eller våldsamma situationer uppstår  

  • alla medarbetare inkl. inhyrd personal ska känna till de rutiner och åtgärder som 

ska vidtas på den enskilda arbetsplatsen vid en hot eller våldssituation 

2.Definition av begrepp och ansvar 

Hot 

Hot är en handling med eller utan vapen som är ägnat att skapa allvarlig fruktan för 

någons säkerhet till person, egendom eller information. Vad som uppfattas som ett 

hot varierar mellan olika individer och olika situationer. Det är den enskildes 

upplevelse som är det viktiga och inte den objektiva händelsen 

Våld 

Av en person, tillfogande annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta. Likaså 

ofredande av en annan person genom till exempel knuffar, fasthållande, kastande 

av föremål, och att genom skrik, skällsord eller gester allvarligt kränka någon. 
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Stalkning 

Stalkning är en form av olaga förföljelse genom exempelvis ovälkomna 

telefonsamtal eller påhälsningar, brev eller e-post samt andra typer av hotfulla 

handlingar som skuggning och kartläggning. 

2.1 Ansvar 

Som arbetsgivare är Munkedals kommun enligt arbetsmiljölagen (AFS 1993:2) 

skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att medarbetare utsätts för hot och våld. 

Hanteringen av hot och våld sker genom förebyggande säkerhetsarbete i 

kombination med det fortlöpande arbetsmiljöarbetet. Detta ska bedrivas som en 

integrerad del av det dagliga arbetet. 

2.2 Chef 

Chefen har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet inom sin verksamhet och ska ha 

kunskap om och arbeta i enlighet med Munkedal kommuns arbetsmiljöpolicy och 

rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefen ska fortlöpande göra 

riskbedömningar på verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga 

ohälsa och olycksfall.  

3. Särskilda riktlinjer  

Oaktat förvaltningens egna riktlinjer eller rutiner gäller att följande nedanstående 

aspekter ska beaktas i situationer av hot och våld och/eller planeringen för sådana 

situationer.  

3.1 Bombhot  

Vid bombhot ska polis larmas och utrymning av de berörda verksamhetslokalerna 

utföras som en försiktighetsåtgärd såvida förutsättningarna inte visar annat eller 

regleras i nödlägesplan. Berörd förvaltningschef och Säkerhetsstrateg ska utan 

dröjsmål kontaktas om situationen.  

Kommunens centrala krisledning ska vid bombhots situationer direkt gå upp till 

stabsnivå 2 för bevakning och bedömning. Se även om texten om nödlägesplaner.   

3.2 Allvarliga hot eller stor risk för våld  

Om det uppkommer allvarliga hot eller föreligger en särskilt påtaglig stor risk för 

våld, bör kommunens centrala krisledning överväga att uppgå till stabsnivå 2 för 

bevakning och bedömning. Allvarliga hot kan exempelvis uppkomma till följd av: 

 LVU omhändertaganden  

 Biståndsbedömningar  

 Övrig myndighetsutövning i kommunen  

Exakt vad som räknas som ett allvarligt hot eller vad som kan bedömas medföra 

påtaglig stor risk för våld, avgörs vid varje unik situation utifrån den specifika 

verksamhetens kunskap om tänkbar hotbild.    

3.3 Modell för Riskanalys och hotbildsanalys  

Vid bedömning av risker för hot ska kommunen som huvudregel använda systemet 

KIA:s modell för att bedöma sannolikhet och konsekvens. Därutöver vid mer 

uttömmande Risk-och hotbildsanalyser ska kommunen beakta risken enligt 

följande:  

 Kommunen ska använda RMA-metoden, även ibland kallad risktriangeln.  

 Säkerhetsstrateg och HR-funktion ska säkerställa att mall för analys finns 

framtagen och löpande utvecklas.  
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3.3.1 Riskhantering  

l arbetsmiljöansvaret åligger det arbetsgivaren att ha ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Detta innebär att verksamheten löpande ska undersöka 

arbetsmiljön, utreda ohälsa och olyckor och bedöma om de risker som finns är 

allvarliga eller inte samt att hantera verksamhetens risker (riskhantering). 

Riskhantering ska ske i samverkan mellan ansvarig chef och skyddsombud samt 

säkerhetsombud eller motsvarande, där sådant finns. Medarbetarnas kunskap och 

erfarenheter ska tas tillvara i arbetet med riskhantering.  

l riskhanteringen ingår att utföra en riskbedömning. Detta innebär att inventera och 

bedöma de risker för hot eller våld som kan finnas i verksamheten samt vidta 

lämpliga åtgärder för att eliminera eller reducera dessa till en för verksamheten 

acceptabel nivå. 

Riskbedömning och åtgärder ska dokumenteras och sammanställas i en 

handlingsplan. Åtgärderna ska sedan genomföras och följas upp.  

Riskbedömning ska ske fortlöpande: 

  med periodiska intervall - minst 1 gång per år 

  Vid större förändringar i organisation eller verksamhet 

  vid större personella och byggnadstekniska förändringar 

3.3.2 Larmutrustning  

För den larmutrustning som krävs avseende exempelvis bråk- och överfallslarm 

eller annan teknisk utrustning, ska fasta rutiner utarbetas. Rutinerna ska vara 

kända av alla som arbetar i verksamheten. 

Rutiner för larmutrustning ska omfatta: 

 hur larmutrustningen fungerar 

 vem som är mottagare av larmet 

 hur larmutrustningen ska underhållas och funktionstestas. Funktionstest ska 

dokumenteras 

Övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm ska genomföras regelbundet. 

övergripande upphandling av larmutrustning för personlig säkerhet ska 

eftersträvas.  

3.3.3 Anpassning av lokaler  

Vid behov ska anpassning av lokaler och tillträdesskydd övervägas för alla 

verksamheter i syfte att reducera risken för hot och våld till en för verksamheten 

acceptabel risknivå. Ansvarig chef ansvarar för att kontakta eventuell ytterligare 

behörig beslutsfattare enligt delegation för att informera om viktiga åtgärdsbehov.  

3.3.4 Anpassning av verksamheten  

Vid återkommande händelser av hot och våld ska anpassning av verksamheten 

övervägas. Det kan innebära ingrepp i syfte att förändra verksamhetflöden för att 

på så sätt skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

3.4 Användning av väktare vid hot och våldssituationer   

Kommunens Fastighetschef tillsammans med Säkerhetsskyddschef och biträdande 

säkerhetsskyddschef är behöriga att avropa väktare eller ordningsvakt vid hot mot 

och/eller risk för våld mot personal.  
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Om det av någon orsak inte går att erhålla kontakt med någon av de tre behöriga 

personerna, äger närmsta berörda chef rätt att kalla in väktare, förutsatt att 

situationen akut kräver en väktare.     

3.4.1 Information till fastighetsägare och ledning       

Om väktare eller ordningsvakt kallas in ska alltid fastighetsägaren vara informerade 

skriftligt. Vid allvarliga hot och/eller hot som med stor sannolikt riskerar att bli 

allvarliga, ska denna information skickas vidare av den berörda verksamheten eller 

chef till berörd/da förvaltningschef/er samt säkerhetsstrateg.  

3.4.2 Ekonomi och bokföring  

Ej planerade utgifter för väktare ska konteras enligt en särskild förutbestämd 

kontosträng. Kostnaden för väktare hanteras och betalas av berörd verksamhet 

som är i behov av väktare.   

3.5 Nödlägesplaner 

För samtliga verksamheter ska lokalt framtagna rutiner finnas för hantering av 

nödlägen. Dessa rutiner utgör verksamhetens nödlägesplaner. Dessa planer 

baseras på verksamhetens riskhantering.  

Nödlägesplaner kan omfatta exempelvis: 

 hantering av nödläge vid pågående hot och våld 

 nödläge bombhot inklusive signalementsmall 

 nödläge om misstänkt bomb anträffas utan föregående varning 

 sabotage 

Dessa nödlägesplaner ska aktiveras om en hot- och våldssituation uppstår eller en 

förhöjd riskbild för hot och våld föreligger. 

Ansvarig chef ska se till att nödlägesplanerna hålls aktuella, att de vid behov 

revideras samt att de är kända av alla medarbetare i verksamheten.  

3.6 Personhot 

Personhot som riktar sig mot medarbetare i kommunen ska alltid tas på allvar. 

Om medarbetare blir hotad via e-post, sociala media, telefon, brev eller på annat 

sätt, ska närmaste chef kontaktas. Vid omedelbar fara ska polis kontaktas. 

En särskild riskbedömning ska också utföras så att lämpliga skyddsåtgärder kan 

vidtas.  

4.Uppföljning och stöd  

Medarbetare som har utsatts för hot och våld ska snabbt få hjälp och stöd för att 

förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada. 

Ansvarig chef ska säkerställa att medarbetare får adekvat stöd. Råd och stöd kan 

ges av företagshälsovård, säkerhets- och HR-funktion samt fackliga organisationer. 

4.1 Företagshälsovården  

Företagshälsovården är kommunens expertresurs i undersökning och bedömning av 

fysiska och psykiska risker i arbetet. Företagshälsovården kan vara en resurs i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet.   

 

Företagshälsovårdens stöd enligt riktlinjerna kan vara: 

 krisstöd 
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 samtalsstöd 

 rådgivning 

 läkarbesök 
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1.Bakgrund  
Vid samhällsstörningar kommer de hanterande aktörerna behöva samordna sina 

insatser, prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som 

möjligt. För att kunna åstadkomma detta används en lokal inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF), som kommunen står värd för.  

En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta 

överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, 

fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om 

hur en samhällsstörning ska hanteras.  

Genom att aktörerna utgår från en samlad lägesbild blir det lättare för dem att 

prioritera åtgärder och resurser, vilket görs i överenskommelser om en 

aktörsgemensam inriktning och samordning. Överenskommelser kan även gälla 

ansvarsfördelning eller inriktning på det fortsatta arbetet. Avsikten är att 

åstadkomma större effekt i hanteringen av en samhällsstörning.  

En ISF behöver ha en stödfunktion, ett så kallat ISF-stöd, som samlar in och 

sammanställer lägesbilder, gör analyser, tar fram underlag och förbereder mötena 

tillsammans med ordförande. ISF-stödet kan bemannas och utformas på olika sätt 

utifrån händelsens omfattning. Det kan bestå av allt från en enskild person till 

många personer från olika aktörer.  

Kommunen är även skyldig att kunna stå värd för en ISF.  

1.1 När aktiveras ISF  

ISF används när flera aktörer berörs av en samhällsstörning och det identifieras 

behov av gemensam inriktning och samordning. ISF: en initieras i Munkedals 

kommun av inriktnings- och samordningskontakten (ISK), vilket är TIB, i samråd 

med krisledningsstaben och genomförs tillsammans, med som huvudregel i förtid 

utvalda externa aktörer som verkar inom kommunens gränser.  

Kommunens Lokala ISF ska om situationen kräver det utgöras av kommunens 

kärnintressenter (intressentmodell) samt hela eller delar av kommunen 

krisberedskapsråd.  

1.2 Vad är en ISF  

ISF är inget särskilt arbetssätt som är skilt från den ordinarie 

krisledningsorganisationen/krisledningsstaben, utan det är en integrerad metod 

som syftar till att underlätta för kommunen att uppfylla sitt geografiska 

områdesansvar och stärka den organisationsövergripande samverkanseffekten.   
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1.3 Processen med Lokal/ISF  

 

1.3.1 TIB/ISK kontaktar kommunen  

I detta steg sker en larmning genom TiB till kommunen av något skäl. Kommunens 

TiB ska göra en bedömning om det är lämpligt att initiera ISF-funktionen. Det kan 

även vara så att Länsstyrelsen eller annans aktörs situation medför att kommunens 

Lokala ISF-bör initieras.  

Kommunens krisledningsorganisation larmas i övrigt och startas upp som vanligt, 

med skillnaden att vid uppstart planerar vi för ISF.      

1.3.2 Stödet och funktionen Aktiveras   

I detta steg aktiverar kommunen sin organisation för att kunna tillgodogöra sina 

uppgifter som ett ISF-Stöd samt sammankallar sin ISF-funktion. Detta kan även 

göras utan att TIB/ISK föreslagit att ISF:en bör sammankallas.     

Representanter och eventuellt adjungerade organisationers kontaktpersoner (ISK) 

får kallelse till ISF innehållande: 

• Tid och plats för ISF-arbetet (ett möte/löpande arbete). 

• Syftet med ISF (inriktning, samordning, information, beslut). 

• Förberedelser (t.ex. lägesrapport, svar på en fråga). 

• Eventuella rutiner vid ankomst till mötesplatsen.  

1.3.3 ISF stödet sammanställer underlag  

ISF-stödet ska sammanställa underlag till ISF-funktionen och behöver därför ibland 

lägesrapporter från aktörer som planeras att vara med i ISF-funktionen. De aktörer 

som planerar att vara med i ISF-funktionen behöver därför: 

 Skicka en lägesrapport om det begärs. 

 Utse lämplig person (-er) att medverka kopplat till syftet med träffen. 

 Inventera om det finns specifika frågor som ska föras fram (egna behov eller 

möjligheter att hjälpa andra aktörer). 

 Planera för uthållighet om ISF ska verka under längre tid (avlösning). 

 Säkerställa samband mellan aktörens egen organisation och den utsedda 

representanten i ISF.  

 

 

•Information 

•Larmning  

•Kommundirektör 

TIB/ISK kontaktar 
kommunen 

•Beslut i stort 

•Sammankallning 
ISF  

Stödet aktiveras 
• Lägesrapporter  

• Summering av 
tänkbara förslag 

ISF-stöd 
sammanställer 

underlag 

•Samlad lägesbild 

•Analyser  

•Förslag  

ISF träffar 
överenskommelser •Inriktning och 

samordnings 
besluten 
verkställs 

ISF-stöd följer upp 
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Det ISF-stödet behöver göra är: 

 Skapa samlad lägesbild, inklusive de kommunikativa perspektiven,utifrån 

lägesrapporter. Skicka om möjligt ut den samlade lägesbilden innan mötet. 

 Informera internt och externt att detta möte ska ske (även till icke kallade 

för kännedom).  

 Iordningsställa/möblera lokaler på ett lämplig vis för samverkan. 

 Förbered deltagare som kommer att ha redovisningar samt ordna med 

någon som för minnesanteckningar.  

1.3.4 ISF träffar överenskommelser  

I detta steg sker själva ISF mötet vilket innebär att man: 

1. Kontrollera närvaron och presentera deltagarna.  

2. Klargör syftet med att aktivera ISF.  

3. Beskriv arbetsprocessen för ISF arbetet (mötestider, dagordning, 

mötesanteckningar samt sekretessfrågor).  

4. Redovisa den samlade lägesbilden, inklusive den kommunikativa 

lägesbilden, för deltagarna.   

5. Komplettera eller justera lägesbilden i dialog med representanterna. 

6. Redovisar en sammanställning av hittills identifierade hjälpbehov och 

informationsbehov. 

7. Kompletterar eller justera sammanställningen av hjälpbehoven och 

informationsbehoven i dialog med representanterna.  

8. Prioritera hjälpbehoven baserat på tillgängliga kunskaper om händelsen och 

dess konsekvenser (hjälpbehov som inte verkar vara omhändertagna och får 

svåra konsekvenser prioriteras högt, medan behov som tillgodoses 

prioriteras lågt). 

9. Identifiera inriktningar och möjligheter till samordning i arbetet som 

hanterar de prioriterade hjälpbehoven. 

10. Gör överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. 

11. Sammanfatta resultatet och dokumentera överenskommelserna. 

12. Fastställ när och var nästa möte för ISF ska ske. 

13. Ange tid för nästa lägesrapport från samverkande aktörer.  

14. Kontakta aktörernas respektive krisledningar och informera om gjorda 

15. överenskommelser samt följ upp att aktörerna bidrar till den gemensamma 

hanteringen. 

16. Arbeta vid behov i grupper med representanter från flera aktörer för att 

realisera överenskommelsen/erna.  

1.3.4 ISF Stöd följer upp  

I detta steg verkställs de åtgärder som man kommit överens om är den 

gemensamma inriktningen. Kommunen genomför sina åtgärder som är i linje med 

den gemensamma överenskommelsen medan de övriga aktörerna genomför sina 

åtgärder. Om det beslutas om det under ISF mötet, genomförs en tidsbestämd 

återkoppling. ISF-stödet samlar in lägesrapporter/lägesbilder av hur långt 

aktörerna kommit innan nästa ISF-möte.      

2. Gemensamma grunder för samverkan och ledning 

vid samhällsstörning   
Gemensamma grunder har utvecklats ur en stor samverkansinsats under två års tid 

mellan statliga, regionala och lokala aktörer, experter och forskare och ger en 

vägledning och rekommendation för ett gemensamt sätt att tänka och arbeta på för 

100



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 7 av 10 

att stödja samverkan och ledning, en gemensam grund för att kunna öka förmågan 

att hantera samhällsstörningar. 

Det kan liknas vid tvåspråkighet: inblandade aktörer ska kunna sitt eget språk och 

det gemensamma. 

Huvudansvarig för revideringar och kompletteringar är Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

2.1 syfte  

Syftet med aktörsgemensamma former för samverkan är att träffa 

överenskommelser om inriktning och samordning för att samordnat hantera 

konsekvenserna av samhällsstörningar och utnyttja kommunens och samhällets 

resurser effektivt. 

2.2 Aktörsgemensamt  

De gemensamma grunderna riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar och kan 

bli inblandade i hanteringen av samhällsstörningar. På alla samhällsnivåer och inom 

alla samhällssektorer. Grunderna handlar om aktörsgemensamma situationer när vi 

ska agera tillsammans.  

2.3 Ett aktörsgemensamt språk  

Gemensamma grunder bygger på ett gemensamt språk och att varje organisation 

kan använda den egna organisationens språk. Munkedals kommun använder 

följande översättningar och är tvåspråkiga.  

Begrepp i gemensamma grunder Munkedals kommuns användning av 

begreppet 

Inriktning och 

samordningsfunktion (ISF) 
 

Inriktning och samordningsfunktion 

(ISF) 

 

ISF-Stöd (till ISF) 
 

Krisledningsstab (Stab) och 

krisledningsorganisation 

Kontaktpunkt Tjänsteperson i beredskap (TiB) 

 

  

2.3.1 Kontaktpunkt  

Aktörens kontakt med externa aktörer sker genom inriktnings- och 

samordningskontakten. Varje aktör behöver en kontaktpunkt för att öka 

tillgängligheten samt tydliggöra och underlätta kontakter med andra aktörer. Den 

är den primära kontaktvägen in i en organisation för att tidigt kunna agera och 

initiera åtgärder vid samhällsstörningar.  

 

Vissa aktörer har beredskap/jour, andra nås via kontaktlistor. Representanten som 

skickas till ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) ska ha rätt att, för sin 

huvudmans räkning, träffa överenskommelser om en aktörsgemensam inriktad 

samordning för att hantera samhällsstörningens konsekvenser. TiB – är Munkedals 

kommuns kontaktpunkt mot externa aktörer. TiB ser till att rätt mottagare nås 

inom kommunens verksamheter och upprätthåller kontaktuppgifter till andra 

aktörer. TiB har mandat att initiera en ISF och stab för kommunen eller utifrån det 

geografiska områdesansvaret.  

 

2.3.2 Inriktnings-och samordningsfunktion (ISF)  

Funktionen är en plattform för dialog där aktörer träffas fysiskt eller virtuellt (tele-

fon/video/Rakel). Den är flexibel och representanter för olika aktörer möts för att 

träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. 
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Representanterna ska bidra till att prioritera åtgärder och resurser. ISF är en icke-

permanent grupp som har till uppgift att träffa överenskommelser om 

aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder. Den aktiveras endast när 

ett verkligt behov uppstår.  

 

Representanterna för de inblandade aktörerna ska ha det handlingsutrymme som 

krävs för att hantera samhällsstörningar. Varje aktör som berörs av 

överenskommelsen fattar själv beslut om hur denna ska genomföras i den egna 

organisationen. Alla aktörer i krisledningsorganisationen kan initiera ISF. 

Funktionen kallas samman och hålls ihop av Munkedals kommun via TiB och 

stabschef.  

 

ISF bemanningen beslutas ytterst av kommundirektören. Kommunen använder 

dock lämplig medlem ur krisberedskapsrådet som huvudregel i ISF-funktionen.  

2.3.3 Stöd till ISF  

I Munkedals kommun används ordinarie krisledningsorganisation som ett s.k. ISF 

stöd. Krisledningsorganisationen/stab ses då som en analysenhet som arbetar med 

omvärldsbevakning, omfallsanalyser, kriskommunikation, informationsdelning och 

de samlade lägesbilderna. Staben får generellt sätt inget mandat att fatta några 

egna beslut, utom de om ren verkställighet. I stället ska staben förse beslutsfattare 

med underlag som sakligt belyser alla de faktorer som kan påverka situationen 

samt följa de beslut som beslutfattare ger till staben. 

För att staben ska fungera så behöver också ett antal delprocesser fungera. Vissa 

behöver fungera redan från början oavsett om det handlar om en långvarig eller en 

kort hantering. Andra blir aktuella först när hanteringen drar ut på tiden och det blir 

aktuellt med mat, sovplatser, avlösningar och kanske att processen drivs på skilda 

ställen samtidigt. Dessa delprocesser är: 

• Lägesbild – hämta, lämna, tolka och sammanställa information till och  

från ISF och staben.  

• Analysera – att sammanställa och tolka tillgänglig information – vad betyder det 

för oss, för andra och vad behöver vi veta mer?  

• Planera – skapa resurser och förbereda för genomförande i långa och korta  

tidsperspektiv.  

• Genomföra – genomföra och följa upp det som planerats i långa och korta  

tidsperspektiv.  

• Kommunicera – upprätthålla kriskommunikation och dialog med aktörer.  

• Stödsystem – upprätthålla de tekniska system som ISF/staben behöver för att  

fungera.  

• Bemanning och service – se till att staben har rätt kompetenser och uthållighet  

över tiden, inklusive kost, logi.  

• Dokumentera – säkerställa spårbarhet i överenskommelser och vägen till  

överenskommelser.  

• Lära – för både ISF och staben, säkerställa kritiskt tänkande, utvärdering och  

erfarenhetsåterkoppling. 

 

3. Design av krisledningsorganisation vid nyttjande 

av Munkedals Lokala ISF   
Munkedals kommuns krisledningsorganisation får följande design under en 

Extraordinär händelse eller situation där den lokala ISF:en nyttjas: 
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3.1 Roller och ansvar  

Rollerna och ansvar är desamma som enligt kommunens krisledningsplan, med 

skillnaden att staben vid nyttjande av den lokala ISF:en som redovisats också blir 

en form av analys och stödfunktion till ISF-funktionen och stöttar denna med 

underlag m.m. Kommundirektören är alltid beslutsfattare om inte 

krisledningsnämnden är inkopplad. Om krisledningsnämnden är inkopplad, är 

kommundirektören föredragande för nämnden. Stabschef som i denna situation blir 

en form av koordinator är alltid utsedd av kommundirektören och ska alltid vara 

från kommunens organisation såvida inte något särskilt talar för annan lösning.   

Vilka funktioner som kopplas in till ISF stödet beror på situationens art och 

omfattning. Funktionslistor och rollkort tillhörande de olika funktionerna finns 

framtagna och finns i Teams.   

3.2 Kommunens representanter i ISF-funktionen 

I ISF-funktionen sitter som huvudregel stabschefen och Kommundirektören och 

eventuellt fler personer från kommunen som kommundirektören direkt utser. 

Krisledningsnämnden sitter dock inte med i ISF-funktionen.   

3.3 Talespersoner  

Kommundirektören kan alltid uttala sig för ISF:en om händelsen. Räddningschef 

kan alltid uttala sig om det som berör räddningstjänstens arbete. 

Förvaltningschefer och ISF:en kan efter behov och situation uttala sig inom sin 

verksamhet och principiellt om händelsen. Informationen som lämnas om 

händelsen ska dock vara samordnad.  

3.4 Särskilt om Staben  

Staben organiseras av Munkedals kommun. Munkedals kommun ser till att det finns 

organisatoriska, personella och tekniska förutsättningar. Staben leds av en 

stabschef som bemannas av representant från Munkedals kommun.  

Krisledningsnämnden 

Kommundirektör 

Stab som leds av 
stabschef 

Information Lägesuppföljning Ekonomi 
Bemanning och 

service 
Önskvärd resurs Ledningsstöd 

ISF-funktionen  
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Vid mycket stora behov kan experter från externa aktörer som besitter en särskild 

kompetens komma att adjungeras in i kommunens stab, i syfte att säkerställa att 

kommunen kan leverera de lägesbilder och lösningsförslag som förväntas.   

Staben arbetar mer kontinuerligt än ISF-funktionen. Arbetet i staben kan ske såväl 

på distans som i fysiska former. Flera staber utöver kommunens kan finnas och 

dem kan finnas samtidigt och de kan även under synnerligen unika fall komma att 

arbeta på en gemensam fysisk plats eller med stöd av olika tekniska lösningar på 

distans, vilket bedöms som mest sannolikt.  

4.Värdskap för Lokal ISF  
Munkedals kommun måste som geografiskt områdesansvarig kunna vara värd för 

funktionen och staben. Att vara värd för ISF-arbete/stab innefattar att: 

• se till att det finns tekniska, organisatoriska, personella och fysiska 

förutsättningar samt uthållighet för inriktnings- och samordningsarbete 

(sambandsplanering, rutiner, tillgänglig personal, lokaler med mera). 

• ansvara för att starta aktörsgemensam hantering genom att bjuda in 

representanter för offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser till att delta 

i eller bidra till inriktnings- och samordningsarbete i dess olika former. 

• ansvara för att de handlingar som upprättas hanteras enligt gällande regler för 

offentlig verksamhet och ansvara för att ”logg” och mötesprotokoll förs. Förmågan 

att vara värd för inriktnings- och samordningsarbete kan bygga på andra aktörers 

förmåga att vara stödresurs för inriktnings- och samordningsarbete. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-27 

 

Dnr: KS 2020-000045 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsens 

förvaltningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad dokumenthanteringsplan med 

tillhörande klassificeringsstruktur för kommunstyrelsens förvaltning.    

Sammanfattning 

Enligt Arkivlagen (1990:782) och av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente 

1995-11-29 § 78 ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver 

myndighetens handlingar och hur dessa hanteras i en dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen redovisar de handlingar som återfinns hos 

myndigheten. Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett verktyg för alla som 

hanterar handlingar hos myndigheten och ger också information till allmänheten 

som vill ta del av förvaltningens allmänna handlingar. 

 

Med anledning av att ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2020 ska 

anslutas till E-arkivet behövs ny dokumenthanteringsplan med tillhörande 

klassificeringsstruktur.  

 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

Registratorer 
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Dokumenthanteringsplan 
Kommunstyrelsen Munkedal 
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Klassning Klassningsrubrik Handlingstyp Förvaras Bevaras/gallras Gallringsfrist
Överlämnas till 
arkivmyndigheten Kommentar

1 Styrning
1 1 Politiskt ledningsarbete

1 1 1 Administrera val Kartor och kodförteckning för valdistrikt Närarkiv Bevaras
Efter valet vunnit laga 
kraft

Förslag till ny valkretsindelning Närarkiv Bevaras
Efter valet vunnit laga 
kraft

Statistik, Underlag Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Register över val- och 
förtidsröstningslokaler Närarkiv Bevaras

Efter valet vunnit laga 
kraft

Bekräftelse på beställningslista 
valmaterial Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Packlistor valmaterial till respektive 
vallokal Närarkiv Bevaras

Efter valet vunnit laga 
kraft

Uppföljning och utvärdering av valet Närarkiv Bevaras
Efter valet vunnit laga 
kraft

Röstmottagning, lokaler, transporter med 
mera. Ligger till grund för vplaneringen av 
nästa val.

Oanvänt valmaterial Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Gallras enligt instruktion från 
valmyndigheten

Förordnande av röstmottagare Närarkiv Bevaras
Efter valet vunnit laga 
kraft

Register över röstmottagare Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Inbjudan till utbildning Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut

Utbildningsmaterial från valmyndigheten Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut

1 1 2 Genomföra val
Kvitton avseende röster som tagits emot 
från posten Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Dagrapport från röstmottagningsställe Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Ifyllda väljarförteckningar Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert 
för budröstning Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Omslag med korrekt ifyllda ytterkuvert för 
budröstning Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut

Postfullmakter Närarkiv Bevaras
Efter valet vunnit laga 
kraft

Begäran om ambulerande röstning Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Personalförteckning ambulerande 
röstning Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut

Röstlängder (röstlängder tillägg) Närarkiv Bevaras
Efter valet vunnit laga 
kraft

Kvitton leveranser av förtidsröster till 
valdistrikten Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Omslag med tomma ytterkuvert från 
godkända budröster Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Röstkort Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Protokoll valdistrikt Närarkiv Gallras Lämnas till länsstyrelsen
Resultatbilagor Närarkiv Gallras Lämnas till länsstyrelsen
Omslag med röster Närarkiv Gallras Lämnas till länsstyrelsen
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Tillkännagivande onsdagsräkning (tid och 
plats) Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Sammanställning förtidsröster Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Protokoll valnämndens preliminära 
rösträkning Närarkiv Gallras Lämnas till länsstyrelsen
För sent inkomna brevröster Närarkiv Gallras Efter mandatperiondens slut
Blankett innehållande röd kasse Närarkiv Gallras Lämnas till länsstyrelsen

1 1 3 Val av förtroendevalda Nominering Ciceron Bevaras 5 år
Avsägelse Ciceron Bevaras 5 år
Beslut från Länsstyrelsen Ciceron Bevaras 5 år

Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år
Förteckning över förtroendevalda finns i  KF 
,KS och KFs valberednings protokoll.

Förtroendemannaregister Troman Bevaras
12 år (tre 
mandatperioder)

när leverans till e-arkiv är möjlig överförs 
register som är äldre än tre 
mandatperioder.

Avtal lån av surfplatta Pärm, närarkivet Gallras Efter mandatperiodens slut
1 1 4 Folkomröstning Begäran om folkomröstning Ciceron Bevaras 5 år

Namnlistor Ciceron Bevaras 5 år
Rapport över antal röstberättigade Ciceron Bevaras 5 år
Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år
Tjänsteutlåtande Ciceron Bevaras 5 år
Protokollutdrag, beslut Ciceron Bevaras 5 år

1 2 Politiskt beslutsfattande
1 2 1 Politik och nämndservice Sammanträdesplan Ciceron Bevaras 5 år
1 2 2 Partistöd Ansökan Ciceron Bevaras 5 år

Uträkning av partistöd Ciceron Bevaras 5 år
Protokollsutdrag, beslut Ksau, KS, KF Ciceron Bevaras 5 år
Skriftlig redovisning Ciceron Bevaras 5 år
Granskningsintyg Ciceron Bevaras 5 år

1 2 3 Politiska beslut Kallelser Ciceron Bevaras 5 år
Protokoll, respektive paragraf tillhör 
ärendet Ciceron Bevaras 5 år
Yrkanden Ciceron Bevaras 5 år Ingår i protokollet
Reservationer Ciceron Bevaras 5 år Ingår i protokollet
Omröstningslistor Ciceron Bevaras 5 år Ingår i protokollet
Tillkännagivande Ciceron Bevaras 5 år

1 2 4 Motion Motion Ciceron Bevaras 5 år
Remiss Ciceron Bevaras 5 år
Svar på remiss Ciceron Bevaras 5 år
Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år

1 2 5 Interpellation och fråga Interpellation, fråga Ciceron Bevaras 5 år
Interpellation, svar Ciceron Bevaras 5 år

1 2 6 Medborgarförslag Medborgarförslag Ciceron Bevaras 5 år
Remiss Ciceron Bevaras 5 år
Svar på remiss Ciceron Bevaras 5 år
Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år

1 2 7 Delegation Delegationsbeslut Ciceron Bevaras 5 år
Protokollsutdrag Ciceron Bevaras 5 år
Delegationsordning Ciceron Bevaras 5 år

1 2 8 Tillfälliga politiska 
beredningar och styrgrupper

Förslag om att tillsätta beredning eller 
politisk styrgrupp Ciceron

Bevaras 5 år

Protokollsutdrag, beslut Ksau, KS, KF Ciceron Bevaras 5 år
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Utredning, redovisning från 
beredning/styrgrupp Ciceron Bevaras 5 år

1 2 9
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda

Protokoll slutlig rösträkning och 
mandatfördelning från Länsstyrelsen Ciceron Bevaras 5 år
förslag från valberedningen Ciceron Bevaras 5 år
Protokollsutdrag, Beslut från KS och KF Ciceron Bevaras 5 år
Avsägelse av uppdrag från 
förtroendevalda Ciceron Bevaras 5 år
Begäran hos länsstyrelsen om ny 
ledamot/ersättare i KF Ciceron Bevaras 5 år

1 2 10
Erättning och arvoden till 
förtroendevalda arvodesbestämmelser Ciceron Bevaras 5 år

Arvodesunderlag (arvodeslistan, 
förrättningsrapporter, inkomstuppgifter, 
reseräkningar, etc.) Gallras 10 år se kap 2.3

1 3 Överförmyndare
Dokumenthanteringsplan Gemensam dokumenthanteringsplan för 

samverkande kommuner. Samverkande 
överförmyndare i åtta kommuner. I 
Sotenäs kommun bevaras ärenden av 
adminstariv karaktär som förändrig i 
delegationsordning, andra styrande 
dokument och val av överförmyndare. 
Dessa ärenden ligger under 1. Demokrati 
och ledning samt 2. Verksamhetsstöd. 
Handlingar som hör till uppdraget 
hanteras av överförmyndaren i 
verksamhetssystem och slutarkiveras 3 
år efter avslutat ärende, i Sotenäs 
kommuns arkiv.

1 4 Remissärenden
1 4 1 Remissärenden Begäran om yttrande/remiss Ciceron Bevaras 5 år

Yttrande/remisssvar Ciceron Bevaras 5 år

DS/SoU Närarkiv Gallras Vid inaktualitet
Departementsserie och Statens offentliga 
utredningar (böcker) gallras.

1 5  Internt arbete till nämnd       
1 5 1 Internt arbete till nämnd Tjänsteskrivelse Ciceron Bevaras 5 år

Underlag/Utredning Ciceron Bevaras 5 år
Minnesanteckningar Ciceron Bevaras 5 år
Protokollsutrdag Ciceron Bevaras 5 år

1 6 Styrande dokument
1 6 1 Styrande dokument Strategi Ciceron Bevaras 5 år Finns på hemsidan

Program Ciceron Bevaras 5 år
Plan Ciceron Bevaras 5 år
Reglemente Ciceron Bevaras 5 år Finns på hemsidan
Policy Ciceron Bevaras 5 år Finns på hemsidan
Riktlinjer Ciceron Bevaras 5 år
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Regler Ciceron Bevaras 5 år Finns på hemsidan
Rutiner Ciceron Bevaras 5 år Finns på hemsidan
Arbetsordning Ciceron Bevaras 5 år Finns på hemsidan
handbok, användarmanual Ciceron Gallras Vid inaktualitet
Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år
Beslut, utdrag ur protokoll Ciceron Bevaras 5 år

1 7 Kontroll av verksamhet
1 7 1 Extern kontroll Inspektion/tillsyn, föranmälan Ciceron Bevaras 5 år

Beslut/Rapport Ciceron Bevaras 5 år
Svar angående inspektionen Ciceron Bevaras 5 år
Tillsynsplan Ciceron Bevaras 5 år
Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år
Beslut, Utdrag ur protokoll Ciceron Bevaras 5 år

1 7 2 Intern kontroll Förslag till kontrollområde Ciceron Bevaras 5 år
Kontrollplan Ciceron Bevaras 5 år
Rapport Ciceron Bevaras 5 år
Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år
Beslut, Utdrag ur protokoll Ciceron Bevaras 5 år

1 7 3 Revision Revisionsrapport/granskning Ciceron Bevaras 5 år
Revisionsberättelse Ciceron Bevaras 5 år
Utlåtande/yttrande Ciceron Bevaras 5 år
Beslutsunderlag Ciceron Bevaras 5 år
Beslut, Utdrag ur protokoll Ciceron Bevaras 5 år

1 8
Förhandling och 
samverkan med personal

1 8 1
Facklig förhandling och 
samverkan med personal Kallelse e-post Gallras Vid inaktualitet

Samverkansprotokoll Ciceron Bevaras 5 år
Protokoll APT server Bevaras 5 år

1 9

Samverkan med andra 
kommuner, organisationer 
och myndigheter

1 9 1

Samverkan med andra 
kommuner, organisationer 
och myndigheter

Avtal - samverkan/ överenskommelse 
mellan olika organisationer Ciceron Bevaras 5 år
Undersökning Ciceron Bevaras 5 år Till exempel medborgar-undersökning
Kopior på protokoll från 
kommungemensamma nämnder, 
kommunalförbund, kommunala bolag, 
koncernföretag Ciceron Gallras 2 år

2 Verksamhetsstöd

2 1
Administration av 
handlingar

2 1 1
Utlämnande av allmän 
handling Begäran om allmän handling, sekretess Ciceron 5 år

begäran om allmän handling, offentlig Gallras 2 år

Utlämnande av allmän handling, sekretess Ciceron 5 år Kopia på utlämnad handling behövs ej.
Utlämnande av allmän handling, offentlig Gallras 2 år Kopia på utlämnad handling behövs ej.
Avslagsbeslut Ciceron Bevaras 5 år
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2 1 2 Dokument och arkivhantering Arkivreglemente Ciceron Bevaras 5 år
Dokumenthanteringsplan Ciceron Bevaras 5 år
Arkivbeskrivning Ciceron Bevaras 5 år
Arkivförteckning Ciceron Bevaras 5 år
Gallringsbeslut Ciceron Bevaras 5 år
Postlistor Ciceron Gallras vid inaktualitet

Ärendeförteckning Ciceron Bevaras 5 år
Sökingångar till handlingar i diariet, finns vid 
varje årsstart per diarie-serie

Klassificeringsstruktur Ciceron Bevaras 5 år
2 1 3 Post och postöppning Rutin för postöppning Pärm i postrummet Gallras vid inaktualitet
2 1 4 e-post e-post som tillhör eller skapar ärende Ciceron Bevaras 5 år

e-post av tillfällig betydelse Outlook Gallras vid inaktualitet
e-postloggar Gallras 1 år sparade e-post äldre än 1 år i outlook

2 1 5 Enkät Enkät Ciceron Bevaras  5 år  
    Enkätsvar Ciceron Bevaras  5 år  

Sammanställning Ciceron Bevaras 5 år
2 1 6 Statistik Sammanställning, rapporter och statistik Ciceron Bevaras 5 år

Befolkning och sysselsättning Ciceron Gallras 10 år
Statistik som inehåller unik information 
om verksamheten Ciceron Bevaras 5 år

2 2 Personaladministration
2 2 1 Rekrytering Annons Varbi Bevaras 2 år

Intresseanmälningar Varbi Gallras vid inaktualitet
Ansökning, ej erhållen tjänst Varbi Gallras 2 år
Utlåtande från rekryteringskonsult Papper Gallras vid inaktualitet
Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Varbi Bevaras

2 2 2 Anställa Anställningsavtal Winlas Bevaras
Introduktionsprogram för nyanställd E-learning Bevaras Digitaliseras 2020

2 2 3 Administrera anställning Ändra anställningsform Winlas Bevaras
Bisysslor Papper Bevaras
Intyg och betyg, studieintyg Papper Bevaras

2 2 4 Personalhälsa Rehabiliteringsutredning Rehabmodul, Heroma Bevaras
Arbetsförmågebedömning Rehabmodul, Heroma Bevaras
Sjukanmälan Självservice, Heroma Gallras
Läkarintyg Rehabmodul, Heroma Gallras
Omplaceringsutredning Papper Bevaras
Tillbudsanmälan Bevaras
Anmälan och handlingsplan om 
diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling Bevaras

2 2 5 Utbildning och utveckling Medarbetarsamtal/Utvecklingsplan Papper Bevaras
Lönesamtal Papper Bevaras
Kompetensutvecklingsplan Papper Bevaras
Individuell kompetens Winlas, Heroma Bevaras

2 2 6 Diciplinåtgärder för personal Kallelse Papper Gallras
MBL-Protokoll Papper Bevaras
Skriftlig varning Papper Bevaras

2 2 7 Uppvaktning personal Sammanställning över aktuell personal Papper Gallras
Inbjudan Papper Gallras
Register över gåvor PApper Gallras

2 2 8 Avsluta anställning Ansökan om företrädesrätt Papper Gallras
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Beslut om avgångsvederlag Papper Bevaras
Entledigande, egen uppsägning Winlas Bevaras
Las- handlingar Papper Bevaras
varsel om uppsägning Papper Bevaras

2 3 Löneadministration

2 3 1
Registrera tjänstgöring och 
lön

Ersättningar, tex traktramente. (för kvitto 
i samband med resor sparas origninalet i 1 
år av den anställde)

Arkiv löneenheten 
(kvitto för resor  
förvaras i den anställdes 
bostad) Gallras 2 år

Friskvårdvårdsersättningar Arkiv löneenheten Gallras 2 år

Kontrolluppgifter
Personal/lönesystemet 
Heroma Bevaras

Kostavdrag Arkiv löneenheten  Gallras 2 år
Löneunderlag Arkiv löneenheten  Gallras 2 år

Lönelistor
Personal/lönesystemet 
Heroma Bevaras Grundlistor, lönespecifikationer

Rapporter Arkiv löneenheten Gallras 2 år
Reseräkningar Arkiv löneenheten Gallras 2 år
Semesterväxling Arkiv löneenheten Gallras 2 år
Retroaktiv lön (listor) Arkiv löneenheten Gallras 2 år

Skatter (jämkningar)

Arkiv löneenheten och 
därefter i 
kommunarkivet Gallras 10 år 1 år

2 3 2
Beräkna lön, arvoden och 
ersättningar Arbetstidsschema

Arkiv löneenheten och 
därefter kommunarkivet Gallras 10 år 1 år

Flextid
Ledighetsansökan
Timlistor Heroma Bevaras
underlag för arbetsgivarintyg Heroma Bevaras

2 3 3 Utmäta lön Utmätning i lön (beslut)
Arkiv löneenheten och 
därefter kommunarkivet Gallras 10 år 1 år

2 3 4 Återkräva lön Återbetalda löneskulder Arkiv löneenheten Gallras 2 år
2 4 Pension
2 4 1 Pension Pensionsbrev Arkiv löneenheten och därefter i personaktBevaras Löpande

AFA-beslut Arkiv löneenheten  Gallras Vid pensionsavgång
Pensionslösningar avtal om särskilda Arkiv löneenheten och därefter i personaktBevaras Löpande
Signallistor/rättelselistor Arkiv löneenheten Gallras 2 år
Återkrav av pension Arkiv löneenheten och därefter i kommunarkivetGallras 10 år 1 år

2 5 Planering och uppföljning

2 5 1 Budget Underlag till budget Tjänsterum/närarkiv    Vid inaktualitet

Budget,/slutprodukt Diariet Bevaras   Ingår i KS diarieförda handlingar

Budget, skrivelse per nämnd Diariet Bevaras   Ingår i KS diarieförda handlingar

Detaljbudget Ekonomisystem 5 år   Finns i aktuellt ekonomisystem

2 5 2 Årsredovisning Avstämda tillgångs- och skuldkonto Tjänsterum/närarkiv Bevaras  3 år

Avstämning per balanskonto, 
Bokföring- och avstämningslistor, 
Engagemangsbesked.

Förteckning utgående fordringar Tjänsterum/närarkiv 10 år  3 år  
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Bokslutsunderlag Tjänsterum/närarkiv 3 år    
Kommun/kommunkoncern – 
redovisning/bokslut Diariet Bevaras   Ingår i KS diarieförda handlingar

Årsredovisning slutprodukt Diariet Bevaras   Ingår i KS diarieförda handlingar

2 5 3 Mål och resursplan Mål och resursplan Ciceron Bevaras

2 6 Ekonomiadministration
2 6 1 Verifikationer Verifikationer dagbokföring Närarkiv 7 år  2 år Kron ord

Bokföringsorder/internfakturor Tjänsterum/Närarkiv 7 år  2 år Kron ord

2 6 2 Leverantörsreskontra Leverantörsfakturor manuella Tjänsterum/Närarkiv 7 år  2 år Kron ord
Leverantörsfakturor 
inskannade/elektroniska

Skanningsföretag/e-
handelsprogram 7 år    

Rekvisition Elektroniskt 7 år   Bevaras tillsammans med faktura.
Betalningsförslag/betalning av 
leverantörsfakturor Elektroniskt 2 år    
Utbetalningsorder,-uppdrag Elektroniskt 7 år    

2 6 3 Anläggningsreskontra Anläggningsreskontra verifikationer Tjänsterum/närarkiv 7 år  2 år  

2 6 4 Kundreskontra
Debiteringsunderlag manuella 
kundfakturor Tjänsterum/Närarkiv 7 år  2 år  

Debiteringsunderlag, importerade via fil 
från försystem. Tjänsterum/Närarkiv 7 år  2 år

Debiteringsunderlag finns i respektive 
försystem. Kopior hos 
ekonomihandläggare.

Underlag för 
nedskrivning/makulering av 
kundfakturor Tjänsterum/närarkiv 3 år    

Avstämnningslistor kundfakturering
Tjänsterum/elektroni
skt 7 år  2 år  

Påminnelser kund listor/avstämning. Tjänsterum/närarkiv 3 år  2 år  

Inkassoärenden Tjänsterum/närarkiv    
Vid inaktualitet. Finns även hos 
inkassobolag.

2 6 5 Övrigt Autogiro och e-faktura, ansökan Tjänsterum/närarkiv    Vid inaktualitet.
Ansvarsförbindelse 
handkassa/växelkassa/dagskassa Tjänsterum/närarkiv    Vid inaktualitet.
Bankställning, uppgift om BG, PG, 
bankkonto Tjänsterum 3 år    

Visa kort/ansökan-beslut Tjänsterum/närarkiv    Vid inaktualitet.
Attestliggare, förteckning Diariet Bevaras   Delegation
Kontoplaner med kodförteckning Närarkiv Bevaras  2 år  
Avstämningar egna balanskonto 
löpande Tjänsterum/Närarkiv 3 år    

2 6 6 Taxering Momsdeklarationer Tjänsterum/närarkiv 10 år  2 år  

Ansökan momsersättning Tjänsterum/närarkiv 10 år  2 år  

Arbetsgivar- och skattedeklaration Tjänsterum/närarkiv 7 år  3 år Ingår i bokföringsorder.

2 7  
Finans- och 
skuldförvaltning       

2 7 1 Förvalta finanser Aktier, andelar Kassaskåp Vid försäljn.    
Borgensförbindelser Kassaskåp 3 år   Vid inaktualitet.
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Utlämnade lån Kassaskåp    Vid inaktualitet.

Låneförbindelser
Tjänsterum/närarkiv/
diariet    Vid inaktualitet.

2 7 2 Stiftelser, förvaltning av

2 7 3 Stiftelser 

Ansökningar/utdelning, 
redovisning/bokslut. 
Skattedelklarationer. Tjänsterum/närarkiv Bevaras  2 år Egen juridisk person. Sekretess.
Val av representanter i stiftelse Diariet Bevaras    

2 8  Projekt       
2 8 1 Projekthandlingar -  Förstudier  

-  Ansökan inkl budget
-  Budgetförändringar
-  Godkänt/Beslut från fonden eller 
programmet
-  Kontrakt
-  Projektplaner
-  Projektorganisation
-  Rekvisitioner EU-bidrag
-  Beslut utbetalning EU-bidrag
-  Utbetalningsunderlag förmedling 
EU-bidrag
-  Rekvisition och redovisning
-  Revisionsintyg
-  Statusrapport
-  Medfinansiering
-  Avtal
-  Rekvisition
-  Förmedling
-  Avtal
 
-  Protokoll
-  Slutrapport
-  Utvärdering

 
-  Föreskrifter och regler Diariet – Diabas  
-  Information från myndigheter i 
Sverige Arkivet  
-  Information från myndigheter i 
andra deltagande länder   
-  Guidelines och manualer från EU-
kommissionen   
beräkningsunderlag  
-  Arbetsplaner  
-  Korrespondens med partners  
-  Korrespondens med finansiärer  
-  Personalens tidsredovisningar  
-  Fakturakopior
-  Dokumentation av betalningar
-  Utdrag ur räkenskaperna
-  Upphandlingsärenden
-  Utdrag ur lönelista
-  Kopior av kvitton och 
boardingcards

Diariet - Diabas Bevaras  

Övergripande dokumentation.                                 
Alla protokoll i aktuellt projekt inkl 
upphandlingar.

Gallras  

Allmänn information.                              
Strukturfonder tidigast 8 år efter 
programperiodens slut. Övriga fonder 
5 år efter sista utbetalning.

Arkivet Gallras

Arbetsmaterial.                                  
Strukturfonder tidigast 8 år efter 
programperiodens slut. Övriga fonder 
5 år efter sista utbetalning.

Kopior ur t ex ekonomiska 
redovisningen.                             
Strukturfonder tidigast 8 år efter 
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-  Uppgifter om kopiator 
användning/beräkning av indirekta 
kostnader

-  Dokumentation från arrangemang  
-  Anmälningsblanketter  
-  Deltagarlistor  
-  Närvarolistor  
-  Program  
-  Fotografier från arrangemang  
-  Deltagares prov/examen  
-  Examensresultat  

2 9 Inköp och upphandling
2 9 1 Upphandling Förfrågningsunderlag Ciceron Bevaras  

Anbudsöppningsprotokoll Ciceron Bevaras  
Anbudsprotokoll Ciceron Bevaras  
Tilldelnigsbeslut Ciceron Bevaras  
Vinnande anbud Ciceron Bevaras  
Beställning av vara, tjänst eller 
entreprenad Ciceron Bevaras  
Avtal/Ramavtal Ciceron Bevaras  

Annons om pågående upphandling  
Bevis om avsändningsdatum
Sändlistor
Ansökan om att få lämna anbud
Anbud, ej vinnande
Skatte- och registreringskontroll
Soliditetsupplysningar
Tilldelningsmeddelande, kopia?
Tjänsteanteckningar
Korrespondens: Korrespondans med 
vem?
Klagomål: Överprövning?
Företagspresentation: Presentation 
av anbud?  

2 9 2 Regler och Policy Policydokument Ciceron Bevaras   

Regeldokument Ciceron Bevaras   

3 Samhällsservice
3 1 Borgerliga ceremonier
3 1 1 Borgerlig vigsel Hindersprövning - Intyg Pärm Gallras 2 år

Vigsel - Intyg Pärm Gallras 2 år

Protokoll Pärm Gallras 2 år
Protokollet skickas en gång per år till 
Länsstyrelsen

Förordnande av vigselförrättare Ciceron Bevaras 5 år
Förslag till vigselförrättare Gallras Vid inaktualitet

3 1 2 Borgerlig begravning Förordnande av begravningombud Ciceron Bevaras 5 år
Förslag till begravningsombud Gallras Vid inaktualitet

3 2
Näringsliv och 
besöksnäring

3 2 1 Näringsliv och besöksnäring Näringslivsstrategi Ciceron Bevaras 5 år
Handlingsplan Ciceron Bevaras 5 år

Policy och regler för upphandling och 
inköp, instruktioner för 
tillvägagångssätt.

1 år efter avtalstidens 
utgång

De diarieförda handlingarna är knutna 
till den upphandling de ingår i. 
Avtalstiden är i regel 4 år. Sekretess 
under pågående upphandling, enligt 
OSL 19:3

Elektronisk förvaring Gallras 2 år

Sekretess under pågående 
upphandling, enligt  OSL 19:3. När 
vinnande anbud antagits kan övriga 
anbud gallras inom dessa områden 
efter angiven gallringstid.

Arkivet Gallras

Dokumentation kring varje aktivitet.                                              
Strukturfonder tidigast 8 år efter 
programperiodens slut. Övriga fonder 
5 år efter sista utbetalning.

Arkivet Gallras  

Strukturfonder tidigast 8 år efter 
programperiodens slut. Övriga fonder 
5 år efter sista utbetalning.
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Remissvar Ciceron Bevaras 5 år
Inbjudningar till nätverksträffar Gallras Vid inaktualitet
Minnesanteckningar förda vid möte med samarbetspartner Gallras Vid inaktualitet
Nyhetsbrev Gallras 2 år
Avtal Ciceron Bevaras 5 år

3 3 Folkhälsa
3 3 1 Folkhälsa Protokoll, folkhälsopolitiska rådet Ciceron Bevaras 5 år

Medborgarlöfte, förslag till åtgärd Ciceron Bevaras 5 år
Kartläggning av trygghet, folkhälsa Ciceron Bevaras 5 år
Avtal/ överenskommelse Ciceron Bevaras 5 år Samverkansavtal, etc
Ansökan om utvecklingsmedel, 
folkhälsopolitiska rådet Ciceron Bevaras 5 år
Uppföljning av utvecklingsmedel Ciceron Bevaras 5 år
Drogvaneundersökning Ciceron Bevaras 5 år Görs vart tredje år

3 3 2 Folkhälsopris Nominering till folkhälsopris Ciceron Bevaras 5 år
beslut om folkhälsopris Ciceron Bevaras 5 år
Välfärds bokslut/redovisning Ciceron Bevaras 5 år Görs vartannat år.

2 10
Information och 
kommunikation

2 10 1
Information och 
kommunikation Bildarkiv och fotosamlingar server Gallras Vid inaktualitet

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-
skivor odyl som dokumenterar den egna 
verksamheten Server / Närarkiv Bevaras 5 år Digitalt/Analogt
Inspelning från kommunfullmäktige Server + extern server Bevaras Snabbmedia förvarar enligt avtal
Pressmeddelanden Ciceron Bevaras 5 år
Pressklipp, nyhetssammandrag eller 
motsvarande omvärldsbevakning med 
direkt anknytning till verksamheten Ciceron Bevaras 5 år
Informationsskrifter, tidningar och 
broschyrer Papper/Ciceron Bevaras 5 år

De i pappersformat samlas kronologiskt i 
arkivbox per år.

Nyhetsbrev Ciceron Bevaras 5 år

2 10 2 Webbsidor Hemsidan Ciceron Bevaras, se anm.

Tillfällig information kan gallras löpande 
under förutsättning att dokument som 
tillgängliggörs via hemsidan bevaras på ett 
tillförlitligt sätt. Startsida samt hemsidans 
karta/struktur tas ut en gång per år och 
diarieförs.

Insidan Gallras Vid inaktualitet
2 10 3 Sociala Medier Inlägg av betydelse Ciceron Bevaras 5 år

Inlägg av tillfällig karaktär eller ringa 
betydelse Gallras vid inaktualitet
Inlägg av kränkande/brottslig karaktär 
eller med sekretessbelagda uppgifter Ciceron Bevaras 5 år

Inlägget sparas som en skärmdump. och tas 
sedan bort från det sociala mediet.

Inlägg som strider mot syftet med 
kommunens närvaro på det sociala 
mediet Gallras Omedelbart

Gäller exempelvis externa företags 
marknadsföring, irrelevanta kommentarer 
etc.

Startsida för det sociala mediet Ciceron Bevaras 5 år

En skärmdump tas av startsidan en gång per 
år och vid större förändringar och eller 
händelser

2 11 Säkerhet
2 11 1 Krisberedskap krisledningsplan Ciceron Bevaras 5 år
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Beredskapsplan höjd beredskap Ciceron Bevaras 5 år
Plan lokal ISF Ciceron Bevaras 5 år
Risk och sårbarhetsanalys Ciceron Bevaras 5 år
Riskhantering Ciceron Bevaras 5 år
Avtal tjänsteman i beredskap Ciceron Bevaras 5 år
Rutin krigsplacering Ciceron Bevaras 5 år
Signalskyddsrutin Ciceron Bevaras 5 år
Säkerhetsskyddsrutin/ riktlinjer Ciceron Bevaras 5 år
Säkerhetsprövning Ciceron Bevaras 5 år
Redovisning, återkoppling MSB Ciceron Bevaras 5 år
Sambandskatalog, Regional Ciceron Gallras vid inaktualitet Gallras när ny katalog publicerats.
Riktlinjer POSOM (Psykiskt- och socialt 
omhändertagande) Ciceron Bevaras 5 år
Handlingsprogram enligt LSO - Lagen om 
skydd mot olyckor Ciceron Bevaras 5 år

2 11 2 Brottsförebyggande Brottsförebyggande riktlinjer Ciceron Bevaras 5 år
Grannsamverkan Ciceron Bevaras 5 år
Trygghetsfrämjande arbete, ej olyckor Ciceron Bevaras 5 år
Riktlinjer hot och våld Ciceron Bevaras 5 år
Skalskydd Ciceron Bevaras 5 år
Personskydd Ciceron Bevaras 5 år

2 12 Informationssäkerhet
2 12 1 GDPR Personuppgiftsbiträdesavtal Ciceron Bevaras 5 år

Central registerförteckning Prima Gallras vid inaktualitet Uppdateras vid behov
Begäran om registerutdrag Gallras vid inaktualitet Ska inte sparas
Utlämnande av registerutdrag Gallras vid inaktualitet

Samtycke till behandling av personuppgift Gallras

Bör förvaras så länge personen är aktuell i 
systemet och så länge som personen bär 
skydd runt personuppgift. Förvaras på den 
bolag/förvaltning/skola som personen 
tillhör

Återkallande av samtycke Gallras
Incidentrapport Ciceron, närarkiv Bevaras 5 år
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