
Utbildningsnämnden  Kallelse/föredragningslista 1 (2) 
 2022-05-31 

Utbildningsnämndens sammanträde 

Tid: Tisdag den 7 juni 2022, kl. 14.45 
Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.  
Ordförande: Bengt-Ivar Fransson (M) 
Sekreterare: Stella Vallgårda 
Slutet sammanträde 

Ärende 4. Vitesföreläggande omfattas av sekretess/innebär myndighetsutövning och 
Utbildningsnämnden sammanträde kommer vara slutet under ärendets behandling. 
Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se.  

Föredragningslista 

Dnr 

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

Beslutsärenden 

4. Vitesföreläggande
Handlingar skickas ut senare

5. Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagan
Handlingar skickas ut senare

6. Informationshanteringsplan

7. Läsårstider 2023/2024 UN-2022/79 

8. Revidering av regler och avgifter för förskola annan
pedagogisk verksamhet fritidshem och fritidsklubb

UN-2022/101 

9. Trygghetsplan för Knivsta kommuns kommunala
skolor

UN-2022/115 

10. Prislista Sjögrenska gymnasiet from augusti 2022 UN-2022/95 

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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11. Motion från KD - upprätta handlingsplan nollvision 
hemmasittande 
 

UN-2022/88 

12. Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD) Per 
Lindström (KD) Synnöve Adéll (KD) och Gunnar 
Gidlund (KD) - Återinför Nattis 
 

UN-2022/97 

13. Motion från L - mobilfri skola UN-2022/89 

14.  Ledamotsinitiativ från KD och L - Handledning för 
agerande vid akuta våldssituationer          
 

 
UN-2022/9 

15.  Ledamotsinitiativ från L - Tillämpning av nya 
styrdokument 
 

UN-2022/72 

16. Ledamotsinitiativ från L - Långa väntetider för att 
komma ut på språkpraktik 
 

UN-2022/8 

Informationsärenden   

17. Uppföljning språkpraktik   

18. Enkät skola och fritidshem  

19. Kommunala aktivitetsansvaret  

20. Aktuellt från förvaltningen  

21. Anmälan av delegationsbeslut 

Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-04-01-2022-04-
30 
Förtecknings över delegationsbeslut registrerade i 360 
2022-04-20 – 2022-05-30  

  

22. Övriga anmälningsärenden   
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/116 

   

 

Utbildningsnämnden 

Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden 

 

Förslag till beslut 

 att anta förslag till informationshanteringsplan för handlingar och information hos 

utbildningsnämnden samt att upphäva dokumenthanteringsplan, upprättad 2005, för 

handlingar/information hos utbildningsnämnden.  

 att anta informationshanteringsplan för ledande och stödjande verksamheter i Knivsta 

kommun KS-2021/602-2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrifterna och riktlinjerna för arkiv i Knivsta kommun antagna av 
kommunfullmäktige 2019-02-13 ska varje nämnd ta fram och anta en 
informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan utgör ett gallringsbeslut, att viss 
information får gallras (förstöras). Den visar också hur allmänna handlingar ska hanteras, om 
de ska bevaras och hur. Det är viktigt att förvaltningarna använder sig av 
informationshanteringsplanen i det dagliga arbetet. Det ger goda förutsättningar för att 
informationshanteringen blir rätt och mer effektiv.  
 

Bakgrund 

Arkivlagen fastslår i §6 att myndigheten skall organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten 
att ta del av allmänna handlingar underlättas samt att upprätta dels en arkivbeskrivning som 
ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur 
arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning.  
   En informationshanteringsplan är ett måste för att uppfylla de krav lagen ställer. 
Informationshanteringsplanen är en redovisning av de allmänna handlingar som hanteras 
inom utbildningsnämndens verksamheter. Den har tagits fram tillsammans med berörd 
personal och behöver ses över och revideras regelbundet för att hållas aktuell. 
   Arkivmyndigheten i Knivsta kommun fastställer anvisningarna för hur handlingarna i 
informationshanteringsplanen ska redovisas.  
  
Det finns även en informationshanteringsplan för ledande och stödjande handlingar som 
tagits fram av kommunstyrelsen. Den innefattar bland annat handlingar som rör 
arbetsmiljöarbete, personaladministration och den politiska processen. Den ska antas 
tillsammans med utbildningsnämndens informationshanteringsplan. 
   Varje nämnd har en egen informationshanteringsplan där kärnverksamhetens processer 
med tillhörande handlingar är redovisade. Genom att även anta kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan för de ledande och stödjande processerna skapas en fullständig 
informationshanteringsplan för utbildningsnämnden.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. 
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Barnkonsekvensanalys 

Informationshanteringsplanen säkrar likvärdighet. 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
 
Informationshanteringsplan för utbildningsnämnden 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen KS-2021/602-2 

 

Beslutet ska skickas till 

 Akten 

 Utbildningskontorets ledningsgrupp 

 Rektorer i Knivsta kommun 

 

Tapio Liimatainen 

utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

En korrekt, levande och uppdaterad informationshanteringsplan garanterar likvärdiga beslut. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ja 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

- 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Informationshanteringsplanen påverkar barn indirekt. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nr Processnamn Handlingsslag Handlingstyp Bevaras/Gallra
s

Förvaringsplats Sekretess Nämnd Ansvar för uppdatering Registrering Anmärkning

1 Ledande 
verksamhet

1.1 Ledning
1.1.1 Fatta beslut i 

politiskt organ

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Sammanträd
esplan

Vid inaktualitet G: Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Underlag för 
beredning

Vid inaktualitet G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring *Om inte av vikt i ärendet

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Beställningar Vid inaktualitet G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Kallelse/kung
örelse

2 år G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Sammanträd
eshandling

Bevaras G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Följebrev till 
sammanträd
eshandlingar

Vid inaktualitet e-post Nej KS Kommunkansliet -

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Protokoll Bevaras Närakiv, G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Bilaga till 
protokoll

Bevaras Närarkiv, G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Voteringslist
a

Vid inaktualitet Närarkiv Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring Om voteringslistan är bilaga 
till protokollet bevaras den, 
om informationen är 
inskriven i protokollet på 
annat sätt kan den gallras 
efter att protokollet justerats  

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Närvarolista/
Arvodeslista

* Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring *Skickas till Tierp och bevaras 
där.

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Anslagsbevis Bevaras Närarkiv, G: Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring Anslagsbeviset är en del av 
protokollets förstasida.  

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Mötesanteck
ning

Bevaras G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring Endast regelrätta 
mötesanteckningar bevaras. 
Minnesanteckningar av mer 
tillfälligt betydelse är 
arbetsmaterial och gallras vid 
inaktualitet 

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Protokollsut
drag

Bevaras G:, Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Videofil Bevaras Hos leverantör Nej KS Kommunkansliet -

1.1.1 Fatta beslut i 
politiskt organ

Fatta beslut 
politiskt organ

Följebrev till 
protokollsut
drag

Vid inaktualitet e-post Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.2 Handlägga 
ärenden

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Tjänsteskrive
lse

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Remissvar Bevaras Verksamhtssys
tem, Public 
360, G:

Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Korresponde
ns

Bevaras Public 360 Förekom
mer

Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Remiss 
(egen)

Bevaras Public 360, G: Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Rapport Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Utredning Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

PM Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Remissvar/yt
trande

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

MBL-
protokoll/ 
samverkansp
rotokoll

Bevaras Närarkiv Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Delegationsb
eslut

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Förteckninga
r över 
delegationsb
eslut

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga 
ärenden

Handlägga 
ärenden

Kallelse till 
samverkan/
MBL

2 år G: Förekom
mer

KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.3 Hantera 
överklagan

1.1.3 Hantera 
överklagan

Hantera 
överklagan

Inkommen 
överklagan

Bevaras Public 360, 
Verksamhetssy
stem

Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring
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1.1.3 Hantera 
överklagan

Hantera 
överklagan

Rättidsprövn
ingshandling

Bevaras Public 360, 
Verksamhetssy
stem

Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring Sekretessen bör endast vara 
personuppgifter

1.1.3 Hantera 
överklagan

Hantera 
överklagan

Anvisningsbe
sked

Bevaras Public 360, 
Verksamhetssy
stem

Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring Sekretessen bör endast vara 
personuppgifter

1.1.3 Hantera 
överklagan

Hantera 
överklagan

Ändrat 
(omprövat) 
beslut

Bevaras Public 360, 
Verksamhetssy
stem

Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring Sekretessen bör endast vara 
personuppgifter

1.1.3 Hantera 
överklagan

Hantera 
överklagan

Delegationsb
eslut om 
rättidsprövni
ng el 
avvisning

Bevaras Public 360, 
Verksamhetssy
stem

Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.1.6 Omvärld
1.1.6.2 Kommunicera 

och samverka
1.1.6.2 Kommunicera 

och samverka
Handlingsslag Strategi Bevaras Digitalt i Public 

360
Nej KS ? Diarieföring

1.1.6.2 Kommunicera 
och samverka

Handlingsslag Samverkansa
vtal

Bevaras Digitalt i Public 
360

Nej KS ? Diarieföring

1.1.6.2 Kommunicera 
och samverka

Handlingsslag Verksamhets
plan

Bevaras Digitalt i Public 
360

Nej KS ? Diarieföring

1.1.6.2 Kommunicera 
och samverka

Handlingsslag Handlingspla
n

Uppdateras 
kontinuerligt

Digitalt på G: Nej KS ? Systematisk förvaring Avser handlingsplan äldre, 
vuxna och barn 

1.1.6.2 Kommunicera 
och samverka

Handlingsslag Verksamhets
berättelse

Bevaras (i  
årsbokslut för 
KS) 

Digitalt på G: Nej KS ? Systematisk förvaring Ingår även delvis i årsbokslut 
för KS

1.1.7 Driva projekt
1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektdirekt

iv/ Styrande 
projektdoku
ment

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Kopior under projektets gång i 
Project Companion gallras vid 
avslutat projekt

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektbestäl
lning

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektplan Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektorgan
isation (ingår 
ofta i 
projektbestäl
lning/projekt
plan)

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Tidplan(ingår 
ofta i 
projektbestäl
lning/projekt
plan)

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Resursplan 
(ingår ofta i 
projektbestäl
lning/projekt
plan)

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Kommunikat
ionsplan 
(ingår ofta i 
projektbestäl
lning/projekt
plan)

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Riskanalys 
(ingår ofta i 
projektbestäl
lning/projekt
plan)

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Protokoll Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Statusrappor
t

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Korresponde
ns

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Korresponde
s av tillfällig 
betydelse

Vid inaktualitet Hos 
projektledare

Nej KS ? Systematisk förvaring 

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Skiss/Ritning Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Besiktningsp
rotokoll

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Delrapport Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Slutprodukt/
slutlig 
rapport

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Slutrapport 
(projektet)

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS ? Diarieföring Se ovan

1.2 Styrning
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1.2.1 Ta fram 
styrdokument

1.2.1 Ta fram 
styrdokument

Handlingsslag Policy Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram 
styrdokument

Handlingsslag Riktlinje Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram 
styrdokument

Handlingsslag Program Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram 
styrdokument

Handlingsslag Plan Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram 
styrdokument

Handlingsslag Reglemente Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram 
styrdokument

Handlingsslag Arbetsordnin
g

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram 
styrdokument

Handlingsslag Taxa Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4 Demokrati 
och insyn

1.4.1 Hantering av 
allmänna 
handlingar

1.4.1.1 Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

1.4.1.1 Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Följebrev Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.1 Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Begäran Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.1 Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Underrättels
e om 
nekande

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.1 Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Tillhandahålla 
allmänna 
handlingar

Maskad 
handling

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.2 Besluta om 
utlämnande

1.4.1.2 Besluta om 
utlämnande

Besluta om 
utlämnande

Beslut om 
begäran

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.3 Hantera 
personuppgift
er

1.4.1.3 Hantera 
personuppgift
er

Hantera 
personuppgift
er

Tillsynsrappo
rt

10 år Public 360 Nej KS Kommunkansliet Ja

1.4.2 Offentlig 
dialog

1.4.2.1 Hantera 
allmänhetens 
synpunkter

1.4.2.1 Hantera 
allmänhetens 
synpunkter

Hantera 
allmänhetens 
synpunkter

Synpunkt Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.2.1 Hantera 
allmänhetens 
synpunkter

Hantera 
allmänhetens 
synpunkter

Bekräftelse Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.2.1 Hantera 
allmänhetens 
synpunkter

Hantera 
allmänhetens 
synpunkter

Svar på 
synpunkt

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Kommunkansliet Diarieföring

1.4.3 Val
1.4.3 Val Val Anvisning/ut

bildningsmat
erial*

Efter valet Digitalt på 
G:/valnämnd

Nej VN ? Systematisk förvaring 

1.4.3 Val Val Rutin/rutinb
eskrivning

Vid inaktualitet Digitalt på 
G:/valnämnd

Nej VN ? Systematisk förvaring 

1.4.3 Val Val Lista/checklis
ta/logg

Bevaras Digitalt på 
G:/valnämnd

Nej VN ? Systematisk förvaring 

1.4.3 Val Val Säkerhetsarb
ete, 
riskanalys

Bevaras Digitalt på G: Nej VN ? Systematisk förvaring Delar av innehållet kan 
omfattas av sekretess. 
Hanteras i första hand av 
beredskaps- och 
säkerhetssamordnare

1.4.3 Val Val Kommun-
specifikt 
informations
material

Bevaras På papper i 
valnämndens 
arkiv och pärm 
för annonser 
hos 
infoenheten

Nej VN ? Systematisk förvaring Avser förtidsröstningen och 
om dubblettröstkort m.m. 
Skrivs ut från hemsida, samt 
kopieras från annonser osv.

1.4.3 Val Val Kommunspe
cifikt 
utbildningsm
aterial och 
lokal 
instruktion

2 år Digitalt på 
G:/valnämnd

Nej VN ? Systematisk förvaring *särskilt för röstmottagare 
och ambulerande 
röstmottagare
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1.4.3 Val Val Uppföljning 
av 
lokal/transpo
rt/ambulera
nde 
röstmottagar
e

Bevaras Digitalt på 
G:/valnämnd

Nej VN ? Systematisk förvaring *Kommunens 
planeringsunderlag till nästa 
val. Tex rapporter från före, 
under och efter valet samt 
utvärderingar och 
sammanställningar

1.4.3 Val Val Uppföljning 
av 
röstmottagni
ngen*

2 år Digitalt på 
G:/valnämnd

Nej VN ? Systematisk förvaring *Kommunens 
planeringsunderlag till nästa 
val. Tex rapporter från före, 
under och efter valet samt 
utvärderingar och 
sammanställningar

1.4.3 Val Val Brevröst 
försent 
inkommen

När valet 
vunnit laga 
kraft, dock 
tidigast 30 
september

På papper i 
valnämndens 
arkiv

Nej VN ? Systematisk förvaring Får inte öppnas eller läsas av 
någon

1.4.3 Val Val Kopior av 
beslut*

När 
uppgifterna 
förts in i 
röstlängden

På papper i 
valnämndens 
arkiv

Ja VN ? Systematisk förvaring *från länsstyrelser och 
Valmyndigheten om rättelse 
av röstlängd Kan förstöras 
eftersom rättelserna finns i 
röstlängden

1.4.3 Val Val Kvitton/kvitt
ens*

Efter att 
nästkommande 
val vunnit laga 
kraft

På papper i 
valnämndens 
arkiv

Ja VN ? Systematisk förvaring *Särskilt för från PostNord 
mottagna röster Samma 
handhavande för interna som 
externa. Sparas under 
valperioden

1.4.3 Val Val Omslag med 
budröster 
som 
underkänts 
och tagits 
omhand

Efter att 
nästkommande 
val vunnit laga 
kraft

På papper i 
valnämndens 
arkiv

Nej VN ? Systematisk förvaring Sparas under valperioden, 
ligger i särskilda omslag

1.4.3 Val Val Omslag med 
ytterkuvert 
från 
godkända 
budröster

Efter att 
nästkommande 
val vunnit laga 
kraft

På papper i 
valnämndens 
arkiv

Nej VN ? Systematisk förvaring Sparas under valperioden, 
ligger i särskilda omslag

1.4.3 Val Val Protokoll/da
grapport 
över 
mottagna 
förtidsröster

Efter att 
nästkommande 
val vunnit laga 
kraft

På papper i 
valnämndens 
arkiv

Nej VN ? Systematisk förvaring Sparas under valperioden

1.4.3 Val Val Röstkort som 
samlats upp i 
vallokaler 
och 
röstningsloka
ler

Omedelbart - Ja VN ? - Eftersom röstkorten 
innehåller personuppgifter 
ska de förstöras på ett säkert 
sätt

1.4.3 Val Val Röstlängd 
som använts 
vid val

Bevaras På papper i 
valnämndens 
arkiv

Nej VN ? Systematisk förvaring Arkivering efter behandling av 
länsstyrelsen i samband med 
den slutgiltiga rösträkningen. 
OBS. Allmän handling som på 
begäran visas eller enskilda 
sidor kopieras. Uppsikt vid 
uppvisande!

1.4.3 Val Val Valdistrikt/ka
rta/kodförte
ckningöver 
motsvarande

Bevaras Digitalt i P360 Nej VN ? Verksamhetssystem

1.4.3 Val Val Väljarförteck
ning

Gallras efter att 
nästkommande 
val vunnit laga 
kraft

På papper i 
valnämndens 
arkiv

Nej VN ? Systematisk förvaring 

2 Stödjande 
verksamhet

2.1 Informationsf
örvaltning

2.1.2 Registratur
2.1.2 Registratur Registratur Diarium Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring
2.1.2 Registratur Registratur Postlistor Vid inaktualitet Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring
2.1.3 Arkiv
2.1.3.1 Leverera och 

ta emot arkiv
2.1.3.1 Leverera och 

ta emot arkiv
Leverera och 
ta emot arkiv

Instruktioner Vid 
inaktualitet*

G: Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring *Uppdateras kontenuerligt

2.1.3.1 Leverera och 
ta emot arkiv

Leverera och 
ta emot arkiv

Leveransavta
l

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv
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2.1.3.2 Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Arkivbeskriv
ning

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Arkivförteck
ning

Uppdateras 
kontenuerligt

Visual Arkiv Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Dokumentha
nteringsplan
er

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Gallringsbesl
ut/Gallringsu
tredningar

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Förvara och 
tillgängliggöra 
arkiv

Lånekvitto Vid inaktualitet G: Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

2.1.3.3 Utföra tillsyn 
på arkiv

2.1.3.3 Utföra tillsyn 
på arkiv

Utföra tillsyn 
på arkiv

Anmälan Vid inaktualitet Hos 
handläggare

Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

2.1.3.3 Utföra tillsyn 
på arkiv

Utföra tillsyn 
på arkiv

Frågeformulä
r

Vid inaktualitet Hos 
handläggare

Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

2.1.3.3 Utföra tillsyn 
på arkiv

Utföra tillsyn 
på arkiv

Tillsynsproto
koll

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.3 Utföra tillsyn 
på arkiv

Utföra tillsyn 
på arkiv

Uppföljnings
protokoll

Bevaras Public 360 Nej KS Kommunkansliet Diarieföring

2.3 HR/Personal
2.3.1 Samverkan 

och 
förhandling

2.3.1.X Hantera 
facklig 
samverkan

2.3.1.X Hantera 
facklig 
samverkan

Hantera 
facklig 
samverkan

Facklig tid, 
rapporter 
och 
sammanställ
ningar

2 år G: Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.X Hantera 
facklig 
samverkan

Hantera 
facklig 
samverkan

Förhandlings
protokoll, 
löner/löneöv
ersyn/revisio
nsförhandlin
gar med 
bilagor

10 år Pärm Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.X Hantera 
facklig 
samverkan

Hantera 
facklig 
samverkan

Protokoll 
med bilagor 
från 
samverkan 
på 
förvaltningsn
ivå

Bevaras Pärm Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.X Hantera 
facklig 
samverkan

Hantera 
facklig 
samverkan

Protokoll 
med bilagor 
från 
samverkan 
påverksamhe
tsområdena 
(lokal 
samverkan)

Bevaras Pärm Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.X Hantera 
facklig 
samverkan

Hantera 
facklig 
samverkan

Protokoll 
från 
förhandlinga
r enligt 
medbestäm
mandelagen 
(MBL)

Bevaras Pärm Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.X Hantera 
facklig 
samverkan

Hantera 
facklig 
samverkan

Protokoll/ant
eckningar, 
arbetsplatstr
äffareller 
motsvarande 
samverkan 
på 
arbetsplatsni
vå

2 år G: Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.1 Hantera LAS
2.3.1.1 Hantera LAS Hantera LAS LAS-varsel 

som 
resulterar 
avslut

Bevaras Personalakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.1 Hantera LAS Hantera LAS LAS-varsel 
som inte 
resulterar 
avslut

2 år Pärm Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera 
lönerevision

HR-kontoret
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2.3.1.3 Hantera 
lönerevision

Hantera 
lönerevision

Lokala 
samverksans
överenskom
melser

Bevaras Pärm Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera 
lönerevision

Hantera 
lönerevision

Lönesamtal Vid inaktualitet Hos chef eller i 
Novi

Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera 
lönerevision

Hantera 
lönerevision

Befattningsb
eskrivningar 
generella

Bevaras Personalkt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera 
lönerevision

Hantera 
lönerevision

Lönestättnin
g, underlag 
för/förhandli
ngsunderlag

Vid inaktualitet Personec 
Förhandling

Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.2 Kompetensför
sörjning

2.3.2.1 Rekrytera
2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 

annonsering
Intresseanm
älan 
(spontan 
ansökning)

Vid inaktualitet Hos relevant 
chef

Nej KS HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Ansökningsh
andling 
erhållen 
tjänst

Bevaras Personalakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Ansökningsh
andling ej 
erhållen 
tjänst

2 år Finns hos 
offentliga jobb

Nej KS HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Utlåtanden 
från 
referenser,ut
låtanden 
från 
rekryteringsk
onsulter

Vid inaktualitet Hos 
anställande 
chef

Nej KS HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Annonser 
(kungörelser)

Vid inaktualitet Finns hos 
offentliga jobb

Nej KS HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Anställningsa
vtal

Bevaras Personalakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring Digitala anställningsavtal 
skrivs i systemet WinLas

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
Introduktion

Kvittenser 
för nycklar 
och 
passerkort,b
ehörigheterti
ll IT-system 
m m

Vid inaktualitet Personalakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
Introduktion

Introduktion
sprogram för 
nyanställda

Bevaras Personalakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
Introduktion

Tystnadsplikt Bevaras Personalakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring Sekretessförbindelsen kan 
ingå i Anställningsavtal, Avtal 
med konsult/uppdragstagare

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Behörighetsg
ivande 
utbildning,be
vis/intyg på

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Fritidsstudier Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Givna 
utbildningar, 
program, 
deltagarlista 
och 
studiemateri
al

2 år Mapp G Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Kompetensu
tvecklingspla
ner

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Resestipendi
er

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Utvecklingspl
aner, 
individuella

När anställning 
upphör

Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Utvecklingss
amtal, 
dokumenter
adeöverensk
ommelser

När anställning 
upphör

Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensut
veckla

Kompetensutv
eckla

Utvecklingss
amtal, övriga 
anteckningar

När anställning 
upphör

Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.3 Utbilda i 
ledarskap
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2.3.2.3 Utbilda i 
ledarskap

Utbilda i 
ledarskap

Program för 
ledarförsörjn
ing

Bevaras Chefsportalen Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.2.3 Utbilda i 
ledarskap

Utbilda i 
ledarskap

Mentors och 
aspirantprog
ram

Bevaras G: Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring Dokumentation av innehåll 
och utformning bevaras

2.3.2.3 Utbilda i 
ledarskap

Utbilda i 
ledarskap

Dokumentati
on av 
innehåll och 
utformning

Se anm. Chefsportalen Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem Dokumentation av innehåll 
och utformning bevaras, 
personrelaterad information 
gallras vid inaktualitet

2.3.2.3 Utbilda i 
ledarskap

Utbilda i 
ledarskap

Verksamhete
ns idé, 
upplägg och 
arbetsformer
, 
dokumentati
on av

Bevaras ? Nej KS HR-kontoret ? Verksamhetens idé, upplägg 
och arbetsformer 
(dokumentation av) bevaras; 
för de olika utbildningarna se 
2.3.2.3

2.3.2.3 Utbilda i 
ledarskap

Utbilda i 
ledarskap

Ledarskapsut
bildningar 
(inkl 
introduktion 
förnyanställd
a chefer, 
utvecklingspr
ogram 
förledningsgr
upper)

Se anm. Mappstruktur Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.3 Utbilda i 
ledarskap

Utbilda i 
ledarskap

Deltagarlisto
r

Vid inaktualitet G: Förekom
mer

HR-
Kontoret

HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3 Bemanning
2.3.3.X Ledighet
2.3.3.X Ledighet Handlingsslag Ledighet 

med lön för 
fackligt 
uppdrag

Bevaras Pärm Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.X Ledighet Handlingsslag Ledighetsans
ökningar: 
kortare än 
6månader

2 år Personec P Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.X Ledighet Handlingsslag Ledighetsans
ökningar: 
barn-, studie- 
ochtjänstledi
gheter över 
6 månader

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.X Bemanningstj
änster

2.3.3.X Bemanningstj
änster

Bemanningstjä
nster

Inrättande 
av 
tjänst/befatt
ning, beslut 
om

Bevaras Närarkiv/Public 
360

Nej KS HR-kontoret Diarieföring

2.3.3.X Bemanningstj
änster

Bemanningstjä
nster

Konsulter 
och andra 
uppdragstag
are, 
avtalmed

Bevaras Närarkiv/Public 
360

Nej KS HR-kontoret Diarieföring

2.3.3.X Sjukdom
2.3.3.X Sjukdom Sjukdom Sjukanmälni

ngar
2 år Personec P Ja KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.X Sjukdom Sjukdom Sjuklön, 
försäkran för

2 år Personec P Ja KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.X Sjukdom Sjukdom Friskanmälni
ngar

2 år Personec P Ja KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.X Sjukdom Sjukdom Läkarintyg 2 år Adato Ja KS HR-kontoret Verksamhetssystem
2.3.3.1 Hantera 

jourtjänstgöri
ng

2.3.3.1 Hantera 
jourtjänstgöri
ng

Hantera 
jourtjänstgöri
ng

Jourjournal 
(motsvarand
e)

3 år Personec Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.1 Hantera 
jourtjänstgöri
ng

Hantera 
jourtjänstgöri
ng

Tjänsteman i 
beredskap 
TiB

3 år Personec Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.2 Hantera 
schemaläggni
ng

2.3.3.2 Hantera 
schemaläggni
ng

Hantera 
schemaläggnin
g

Matrikelkort Bevaras Personec P/ Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem/s
ystematisk förvaring

Motsvarande; systematiskt 
förda uppgifter om den 
anställdes tjänstgöring och 
lön

2.3.3.2 Hantera 
schemaläggni
ng

Hantera 
schemaläggnin
g

Personalstati
stik (årsvis)

Bevaras G: Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring Sjuktal redovisas i 
åarsredovisning. Statistik 
förekommer i rapporter, inför 
KSAU och samverkan , årshjul 
för arbetsmiljö
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2.3.3.2 Hantera 
schemaläggni
ng

Hantera 
schemaläggnin
g

Övertidsjour
nal

3 år Personec Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.3 Semesterplan
ering

2.3.3.3 Semesterplan
ering

Semester Semesteravs
tämning/-
planering

Vid inaktualitet Hos ansvarig 
chef

Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.3 Semesterplan
ering

Semester Semesterlist
or

Vid inaktualitet Hos ansvarig 
chef

Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.4 Hantera 
särskilda 
anställningsfo
rmer

2.3.3.4 Hantera 
särskilda 
anställningsfo
rmer

Hantera 
särskilda 
anställningsfor
mer

Avisering om 
utbetalt 
belopp

3 år Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.4 Hantera 
särskilda 
anställningsfo
rmer

Hantera 
särskilda 
anställningsfor
mer

Bekräftelse 
av 
anställning 
tillArbetsför
medlingen

2 år Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.4 Hantera 
särskilda 
anställningsfo
rmer

Hantera 
särskilda 
anställningsfor
mer

Beslut från 
Arbetsförme
dlingen 
avseendebid
rag

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring Nytt eller omprövning

2.3.3.4 Hantera 
särskilda 
anställningsfo
rmer

Hantera 
särskilda 
anställningsfor
mer

Beslutsunder
lag till 
Arbetsförme
dlingen 
förbidrag 
inklusivehan
dlingsplan

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring Nytt eller omprövning

2.3.3.4 Hantera 
särskilda 
anställningsfo
rmer

Hantera 
särskilda 
anställningsfor
mer

Rekvisition 
av bidrag 
tillArbetsför
medlingen

2 år Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.4 Arbetsmiljö 
allmänt

2.3.4.1 Bedriva 
systematiskt 
arbetsmiljöar
bete

2.3.4.1 Bedriva 
systematiskt 
arbetsmiljöar
bete

Bedriva 
systematiskt 
arbetsmiljöarb
ete

Systematiskt 
arbetsmiljöar
bete

Bevaras Public360/nära
kiv

Nej KS HR-kontoret Diarieföring Myndighetsspecifik 
dokumentation

2.3.4.1 Bedriva 
systematiskt 
arbetsmiljöar
bete

Bedriva 
systematiskt 
arbetsmiljöarb
ete

Oganisation 
för 
arbetsmiljöar
betet 
meddelegeri
ng av 
arbetsmiljöar
betsuppgifte
r

Bevaras Public360/nära
kiv

Nej KS HR-kontoret Diarieföring Myndighetsspecifik 
dokumentation

2.3.4.1 Bedriva 
systematiskt 
arbetsmiljöar
bete

Bedriva 
systematiskt 
arbetsmiljöarb
ete

Tidplan för 
arbetsmiljöar
betet, 
riskbedömni
ngav 
arbetsmiljön 
vid till 
exempelverk
samhetsförä
ndring 
inklusive 
handlingspla
n

Bevaras Public360/nära
kiv

Nej KS HR-kontoret Diarieföring Myndighetsspecifik 
dokumentation

2.3.4.2 Göra 
arbetsmiljöutr
edningar

2.3.4.2 Göra 
arbetsmiljöutr
edningar

Göra 
arbetsmiljöute
redningar

Arbetsmiljöu
tredningar

Bevaras Stratsys Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.4.2 Göra 
arbetsmiljöutr
edningar

Göra 
arbetsmiljöute
redningar

Protokoll, 
arbetsmiljö 
(arbetsmiljör
onder,skydds
ronder etc)

Bevaras KIA Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.4.2 Göra 
arbetsmiljöutr
edningar

Göra 
arbetsmiljöute
redningar

Medarbetars
amtal

Vid inaktualitet Novi Förekom
mer

KS HR-kontoret Verksamhetssystem
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2.3.4.4 Hantera 
krisstöd

2.3.4.4 Hantera 
krisstöd

Hantera 
krisstöd

Handlingspla
n mot 
kränkningar, 
krishantering
splaner

Bevaras Public 
360/Närarkiv

Nej KS HR-kontoret Diarieföring

2.3.5 Personalhälsa
2.3.5.X Hantera 

tillbud och 
arbetsskada

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Handlingspla
n

Bevaras KIA Förekom
mer

KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Sammanställ
ning

Bevaras KIA Förekom
mer

KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Arbetsskade
anmälan som 
föranleder 
åtgärd

Bevaras KIA Förekom
mer

KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Tillbudsrapp
orter

Bevaras KIA Förekom
mer

KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Anmälan Bevaras KIA Förekom
mer

KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Arbetsförmå
gebedömnin
g, underlag 
för(lista över 
samtliga 
arbetsuppgif
ter somingår 
i ordinarie 
arbete)

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Företagshäls
ovårdens 
bedömning 
avarbetsför
mågan

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Arbetsanpass
ning, 
dokumentati
on av behov 
och ev 
åtgärder

Bevaras Personakt Ja KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Arbetsskada 
(till exempel 
anmälan, 
läkarintyg,utr
edningsdoku
mentation, 
beslut 
omskadeersä
ttning, 
ansökan om 
ersättningfrå
n AGS, TGA 
m fl)

Bevaras Vid avslutat 
ärende 
personakt

Ja KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Besked till 
anställd 
enligt AB 05 
§ 12 
attanställnin
gsvillkoren 
skall 
omregleras 
pågrund av 
att den 
anställde har 
rätt till 
partiellsjuker
sättning som 
inte är 
tidsbegränsa
d

Bevaras Vid avslutat 
ärende 
personakt

Ja KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Kopia av 
försäkringska
ssans 
anteckningar 
frånavstämni
ngs-
/uppföljnings
möten

Vid inaktualitet Hos ansvarig 
chef

Ja KS HR-kontoret - Chef kan få information av 
medarbetare, inget som krävs 
av HR
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2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Kopia av 
försäkringska
ssans beslut 
avseendereh
abiliteringser
sättning

Vid inaktualitet Hos ansvarig 
chef

Ja KS HR-kontoret - Chef kan få information av 
medarbetare, inget som krävs 
av HR

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Kopia av 
försäkringska
ssans beslut 
avseende 
sjukersättnin
g(sjukpennin
g)

Vid inaktualitet Hos ansvarig 
chef

Ja KS HR-kontoret - Chef kan få information av 
medarbetare, inget som krävs 
av HR

2.3.5.X Hantera 
tillbud och 
arbetsskada

Handlingsslag Försäkringsk
assans 
förfrågan om 
anställdsinko
mst och 
årsarbetstid

Bevaras Personakt Ja KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.1 Bedriva 
friskvård

2.3.5.1 Bedriva 
friskvård

Bedriva 
friskvård

Medarbetaru
ndersökning

Bevaras Medarbetarpul
s

Nej KS HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.1 Bedriva 
friskvård

Bedriva 
friskvård

Terminalglas
ögon, 
beslut/rekvis
ition

10 år Hos ansvarig 
chef

Nej KS HR-kontoret -

2.3.5.6 Rehabilitera
2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Arbetstränin

g, 
dokumentati
on av

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 
personakt

Ja KS HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Handlingspla
n 
(rehabplan)

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 
personakt

Ja KS HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Kompetensu
tvecklingsins
atser, 
dokumentati
onav 
eventuella

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 
personakt

Ja KS HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Läkarintyg 2 år ADATO Ja KS HR-kontoret Verksamhetssystem
2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Missbruk av 

alkohol eller 
andra 
droger,handl
ingsprogram 
för hantering 
av

Bevaras ADATO, 
Personakt

Ja KS HR-kontoret Verksamhetssystem/s
ystematisk förvaring

2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Missbruk av 
alkohol eller 
andra 
droger,policy 
(interna 
regler och 
rutiner, 
enligtAFS 
1994:1 § 13, 
om 
medarbetare 
uppträderpå
verkad)

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 
personakt

Ja KS HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Rehabiliterin
gsmöten 
(samtal), 
övrigaanteck
ningar

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 
personakt

Ja KS HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Sjukanmälan - Personec Ja KS HR-kontoret *Sköts av Tierp
2.3.5.6 Rehabilitera Rehabilitera Sjukanmälan, 

rutiner för
Uppdateras 
kontenuerligt

Finns på 
intranät och på 
lönecentrums 
webb

Nej KS HR-kontoret -

2.3.6 PA
2.3.6.2 Hantera 

disciplinåtgär
der

2.3.6.2 Hantera 
disciplinåtgär
der

Hantera 
diciplinåtgärd
er

Diciplinärend
e

Bevaras Efter avslutat 
ärende 
Personakt

Ja KS HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Novi)

2.3.8 Övriga 
personalåtgär
der
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2.3.8.1 Hantera 
bisyssla

2.3.8.1 Hantera 
bisyssla

Hantera 
bisyssla

Överenskom
melse om 
bisyssla

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Winlas

2.3.8.1 Hantera 
bisyssla

Hantera 
bisyssla

Förbud mot 
bisyssla

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.8.1 Hantera 
bisyssla

Hantera 
bisyssla

Avtal om 
distansarbet
e

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9 Upphörande 
av anställning

2.3.9.1 Hantera egen 
uppsägning

2.3.9.1 Hantera egen 
uppsägning

Hantera egen 
uppsägning

Uppsägnings
blankett

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.1 Hantera egen 
uppsägning

Hantera egen 
uppsägning

Tjänstgöringi
ntyg/betyg

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.1 Hantera egen 
uppsägning

Hantera egen 
uppsägning

Arbetsgivarin
tyg

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

2.3.9.2 Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Uppsägning 
personliga 
skäl, 
arbetsbrist

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Varselbesked 
till facklig 
organisation

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Underrättels
e till 
medarbetare
n

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Tjänstgörings
intyg/betyg

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Hantera 
uppsägning 
från 
arbetsgivaren

Arbetsgivarin
tyg

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.3 Hantera 
upphörande 
av 
tidsbegränsad 
anställning

HR-kontoret

2.3.9.3 Hantera 
upphörande 
av 
tidsbegränsad 
anställning

Hantera 
upphörande 
av 
tidsbegränsad 
anställning

Tjänstgörings
intyg/betyg

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.3 Hantera 
upphörande 
av 
tidsbegränsad 
anställning

Hantera 
upphörande 
av 
tidsbegränsad 
anställning

Arbetsgivarin
tyg

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

AFA-beslut Bevaras Personakt Ja KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Kontokurant
er på 
utbetalda 
pensioner

10 år Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Pensionsans
ökan, 
pensionsbre
v med 
bilagor,godk
ännande

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Pensionsans
ökan, 
särskild 
ålderspensio
n(garantipen
sion) med 
beslut och 
överenskom
melse

Bevaras Personakt Nej KS HR-kontoret Systematisk förvaring 
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2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Pensionslösn
ingar, avtal 
om särskilda

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Pensionsund
erlag, 
pensionstids
underlag/akt
ualiseringar

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Pension, 
förhandsber
äkningar

Vid  
pensionsavgån
g

Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Pensionsund
erlag SPV 9

2 år Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Premier 
rapporterade 
till PV

2 år Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Signallistor/r
ättelselistor

2 år Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera 
tjänstepensio
n

Hantera 
tjänstepensio
n

Återkrav av 
pensioner

10 år Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.5 Hantera 
avtalspension

2.3.9.5 Hantera 
avtalspension

Hantera 
avtalspension

Hantera 
särskild 
avtalspensio
n

Bevaras Personakt Förekom
mer

KS HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Arkivexempl
ar av 
kundfakturor

Bevaras Kopior 
gallras

KS Ekonomikontoret Kopior gallras

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Avstämningsl
istor

2 år

Horisont
en, 

KS Ekonomikontoret 

Horisonten, 
2.4 Ekonomi  

(beslutad 
2005)

Avtal Bevaras Diarieför
da

KS Ekonomikontoret Diarieförda

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Avtal av 
rutinmässig 
karaktär

2 år efter 
upphörd 
giltighet

Ej 
diarieför
da

KS Ekonomikontoret Ej diarieförda

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Balans / 
resultatrapp
orter

Bevaras Horisont
en

KS Ekonomikontoret Horisonten

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Betalningspå
minnelser

2 år efter 
betalning eller 
2 år efter att 
fordran 
avskrivits

KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Bokföringsor
der, kopia

2 år KS Ekonomikontoret 
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2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Bokföringsor
der, original

10 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Bokslutshan
dlingar, 
verksamhets
berättelse, 
mål och 
uppdrag till 
nämnderna, 
balans- och 
resultaträkni
ng, noter till 
balansräknin
g, resultat 
per 
verksamhet, 
reskontrajou
rnaler över 
utestående 
fordringar 
och skulder, 
listor - 
anläggningsti
llgångar, 
listor - 
leasingavtal, 
förändring 
semesterlön
eskuld, 
bokslutsbilag

Bevaras Ingår i 
bokslutsh
andlingar
na

KS Ekonomikontoret Ingår i bokslutshandlingarna

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Budgethandli
ngar med 
bilagor

Bevaras Den 
slutgiltiga 
versione
n

KS Ekonomikontoret Den slutgiltiga versionen

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Budgetunder
lag

2 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Debiteringsjo
urnal externa 

2 år Under 
förutsätt
ning att 
de 
bevaras i 
minst 10 
år hos 
respektiv
e 
avdelning

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att de 
bevaras i minst 10 år hos 
respektive avdelning

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Debiteringsjo
urnaler

10 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Debiteringsu
nderlag

2 år Under 
förutsätt
ning att 
kontroll, 
revision, 
redovisni
ng eller 
bearbetn
ing 
slutförts 
och att 
eventuell 
förekom
mande 
preskripti
onstid 
iakttagits

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
kontroll, revision, redovisning 
eller bearbetning slutförts 
och att eventuell 
förekommande 
preskriptionstid iakttagits
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2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Ekonomihan
dbok

Bevaras KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Fellistor Vid inaktualitet Horisont
en, När 
alla 
ändringar 
gjorts

KS Ekonomikontoret Horisonten, När alla ändringar 
gjorts

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Fraktsedlar 2 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Följesedlar 2 år Under 
förutsätt
ning att 
motsvara
nde 
faktura är 
specificer
ad och 
inte är 
samlingsf
aktura. 
Annars 
kan den 
gallras 
först 
efter 10 
år

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
motsvarande faktura är 
specificerad och inte är 
samlingsfaktura. Annars kan 
den gallras först efter 10 år

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Försäkringsh
andlingar, 
kopior

Vid inaktualitet Originale
n 
förvaras 
normalt 
bland 
ks:s 
diarieför
da 
handling
ar

KS Ekonomikontoret Originalen förvaras normalt 
bland ks:s diarieförda 
handlingar

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Garantibevis Vid inaktualitet KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Handlingar i 
inkassoärend
en

2 år efter att 
ärendet 
avslutats

KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Huvudböcke
r

Bevaras Horisont
en

KS Ekonomikontoret Horisonten

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Kassaredovis
ningar 

2 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Kontoplan 
med 
kodförteckni
ngar

Bevaras Horisont
en, Ska 
finnas 
hos 
kommun
styrelsen
s kontor

KS Ekonomikontoret Horisonten, Ska finnas hos 
kommunstyrelsens kontor



 § 45 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden - UN-2022/116-1 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden : KS-2021_602-2 Informationshanteringspan KS-2021-602 3251075_1_1

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Kontorutdra
g / 
kontospecifi
kation 
postgirokont
o

2 år Visar in- 
och 
utbetalni
ngar och 
kontostäl
lningen 
dag för 
dag

KS Ekonomikontoret Visar in- och utbetalningar 
och kontoställningen dag för 
dag

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Kontrakt av 
rutinmässig 
karaktär

2 år efter 
upphörd 
giltighet

Ej 
diarieför
da

KS Ekonomikontoret Ej diarieförda

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Krediterings
underlag

2 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Kundfakturo
r, ej arkivex

Vid inaktualitet KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Kvittenslistor
, kvittenser

2 år För tex 
matkort, 
lunchkup
onger

KS Ekonomikontoret För tex matkort, 
lunchkuponger

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Kvitton på 
insatta 
pengar

3 år Tex från 
kontantk
assa, ej 
klienters 
medel

KS Ekonomikontoret Tex från kontantkassa, ej 
klienters medel

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Leveransfakt
uror, kopior

2 år Under 
förutsätt
ning att 
originale
n 
behandla
ts enligt 
original

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
originalen behandlats enligt 
original

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Leverantörsf
akturor, 
original

10 år Med 
undantag 
för vissa 
årgångar 
som ska 
bevaras

KS Ekonomikontoret Med undantag för vissa 
årgångar som ska bevaras

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Leverantörsf
akturor, var 
tionde 
årgång

Bevaras KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Likviditetsan
alys - 
koncern

Endast 
hos 
kommun
styrelsen
s kontor

KS Ekonomikontoret Endast hos 
kommunstyrelsens kontor
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2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Listor 
Avstämning 
fakturaunder
lag, kvitton 
på utsända 
fakturor

2 år Under 
förutsätt
ning att 
kontroll, 
revision, 
redovisni
ng eller 
bearbetn
ing 
slutförts 
och att 
eventuell
t 
förekom
mande 
preskripti
onstid 
iakttagits

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
kontroll, revision, redovisning 
eller bearbetning slutförts 
och att eventuellt 
förekommande 
preskriptionstid iakttagits

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Listor 
Bokförda 
betalningsup
pdrag, från 
Postgirot

10 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Listor över 
betalningsgo
dkända 
fakturor per 
godkännand
edatum

2 år Under 
förutsätt
ning att 
kontroll, 
revision, 
redovisni
ng eller 
bearbetn
ing 
slutförts, 
och att 
eventuell 
förekom
mande 
preskripti
onstid 
iakttagits

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
kontroll, revision, redovisning 
eller bearbetning slutförts, 
och att eventuell 
förekommande 
preskriptionstid iakttagits

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Listor över 
felposter 
från 
försystemen

2 år Under 
förutsätt
ning att 
kontroll, 
revision, 
redovisni
ng eller 
bearbetn
ing 
slutförts 
och att 
eventuell
t 
förekom
mande 
preskripti
onstid 
iakttagits

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
kontroll, revision, redovisning 
eller bearbetning slutförts 
och att eventuellt 
förekommande 
preskriptionstid iakttagits

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Listor över 
godkända 
leverantörer

Vid inaktualitet KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Logglistor 2 år Horisont
en, 

KS Ekonomikontoret Horisonten, 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Ordererkänn
anden

2 år KS Ekonomikontoret 
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2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Postgiroverifi
kationer

KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Rapporter: 
enhets-, 
verksamhets-
, ansvars- etc

2 år Horisont
en, 
Arkivex 
av den 
sista 
körninge
n före 
fastställt 
bokslut 
av balans 
/ 
resultatra
pport på 
förvaltni
ngsnivå 
tas ut på 
mikrofich
e

KS Ekonomikontoret Horisonten, Arkivex av den 
sista körningen före fastställt 
bokslut av balans / 
resultatrapport på 
förvaltningsnivå tas ut på 
mikrofiche

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Register över 
godkända 
leverantörer

Bevaras Bevaras 
hos 
kommun
styrelsen
s kontor

KS Ekonomikontoret Bevaras hos 
kommunstyrelsens kontor

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Rekvisitioner 
och 
beställningar

2 år Avser 
bevaknin
gskopior

KS Ekonomikontoret Avser bevakningskopior

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Reskontrajou
rnaler för 
dubbel- och 
felbetalninga
r, underlag 
för 
återbetalnin
gar och 
rättelser

2 år KS Ekonomikontoret 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Reskontrajou
rnaler över 
utestående 
fordringar, 
ackumulerad
e

Bevaras Årets 
sista 
journal 
läggs till 
bokslutet

KS Ekonomikontoret Årets sista journal läggs till 
bokslutet

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Reskontrajou
rnaler över 
utestående 
skulder

Bevaras Årets 
sista 
journal 
ska 
läggas till 
bokslutet 
och 
bevaras

KS Ekonomikontoret Årets sista journal ska läggas 
till bokslutet och bevaras

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Reskontrajou
rnaler över 
utestående 
skulder

När ny lista 
kommit

Årets 
sista lista 
läggs till 
bokslutet

KS Ekonomikontoret Årets sista lista läggs till 
bokslutet

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Resultaträkni
ngar per 
förvaltning

2 år Horisont
en

KS Ekonomikontoret Horisonten
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2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Resultaträkni
ngar per 
kostnadsställ
e vid 
uppföljningst
illfällen

Vid inaktualitet Horisont
en, 
Arkivex 
av årets 
sista 
resultaträ
kning 
läggs till 
bokslutet 
och 
bevaras

KS Ekonomikontoret Horisonten, Arkivex av årets 
sista resultaträkning läggs till 
bokslutet och bevaras

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Systemdoku
mentation

Se 
förtexten

KS Ekonomikontoret Se förtexten

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Tabellregiste
r

Bevaras Horisont
en, Tas ut 
en gång 
per år. 
Bevaras 
hos 
kommun
styrelsen
s kontor

KS Ekonomikontoret Horisonten, Tas ut en gång 
per år. Bevaras hos 
kommunstyrelsens kontor

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Transaktionsl
istor per 
konto

Bevaras Horisont
en

KS Ekonomikontoret Horisonten

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Transaktionsl
istor per 
konto, 
förvaltninge
ns ex

2 år Horisont
en, 
Arkivex 
tas 
fortlölan
de ut på 
mikrofich
e

KS Ekonomikontoret Horisonten, Arkivex tas 
fortlölande ut på mikrofiche

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Transaktionsl
istor på 
verksamhets
nivå

Vid inaktualitet

Horisont
en, 

KS Ekonomikontoret Horisonten, 

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Utbetalning 
externa 
fakturor

Vid inaktualitet Under 
förutsätt
ning att 
listorna 
Bokförda 
betalning
suppdrag 
finns kvar 
hos 
respektiv
e 
avdelning 
i 10 år

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
listorna Bokförda 
betalningsuppdrag finns kvar 
hos respektive avdelning i 10 
år

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Utbetalnings
totaler 
externt

Vid inaktualitet Under 
förutsätt
ning att 
listorna 
Bokförda 
betalning
suppdrag 
finns kvar 
hos 
respektiv
e 
avdelning 
i 10 år

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
listorna Bokförda 
betalningsuppdrag finns kvar 
hos respektive avdelning i 10 
år
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2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Återredovisa
de 
betalningar

Vid inaktualitet Under 
förutsätt
ning att 
listorna 
Bokförda 
betalning
suppdrag 
finns kvar 
hos 
respektiv
e 
avdelning 
i 10 år

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
listorna Bokförda 
betalningsuppdrag finns kvar 
hos respektive avdelning i 10 
år

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Återredovisa
de totaler

Vid inaktualitet Under 
förutsätt
ning att 
listorna 
Bokförda 
betalning
suppdrag 
finns kvar 
hos 
respektiv
e 
avdelning 
i 10 år

KS Ekonomikontoret Under förutsättning att 
listorna Bokförda 
betalningsuppdrag finns kvar 
hos respektive avdelning i 10 
år

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Ekonomihandb
ok för Knivsta 
kommun

Bevaras Ekonomikontoret KS

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Ekonomiska 
delårsbokslut

Bevaras Ekonomikontoret KS

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Ekonomiska 
månadsrapport

2 år Ekonomikontoret KS

2.4 Ekonomi  
(beslutad 
2005)

Handböcker 
och 
anvisningar 
rörande 
kommungeme
nsamt 
ekonomisyste
m

Bevaras Ekonomikontoret KS

2.5 Inköp/Uppha
ndling  
(beslutad 
2005)

2.5 Inköp/Uppha
ndling  
(beslutad 
2005)

Avtal och 
kontrakt som 
direkt rör 
verksamhete
n

Bevaras KS Ekonomikontoret 

2.5 Inköp/Uppha
ndling  
(beslutad 
2005)

Avtal och 
kontrakt som 
inte direkt 
rör 
verksamhete
n

2 år efter 
giltighet

T ex städ- 
och 
serviceav
tal

KS Ekonomikontoret T ex städ- och serviceavtal

2.5 Inköp/Uppha
ndling  
(beslutad 
2005)

Bemyndigan
den från 
förvaltning 
(upphandling
) 

Bevaras KS Ekonomikontoret 
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2.5 Inköp/Uppha
ndling  
(beslutad 
2005)

Beställning/o
rderkopior

Vid inaktualitet KS Ekonomikontoret 

2.6 Lokalförsörjni
ng

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Kontoavstäm
ning, 
löpande 
under året

10 år Papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen 
Bokslut bevaras

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Kontoutdrag 
betalning 
och 
betalninga 
autogiro

10 år Papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen 
Plusgiro bankgiro 
Kontoutdrag från bank ska 
sparas 10 år för att kunna 
visa transaktioner i händelse 
av inkassokrav från 
leverantör (OBS! Därför kan 
man gallra faktura 3 år) 

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Betaljournal 
och 
betalningsjo
urnal 
autogiro

10 år Papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen 
Rapport Vitec Hyra

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Uträkning 
hyra

3 år + 
innevarande år 

Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen 
Avser kommunens 
bostadsrätter och inhyrda 
fastigheter med särskilda 
boendeformer

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Budget 
Lokalförsörjn
ingen

3 år + 
innevarande år 

Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Försäkringslis
ta fastigheter

3 år + 
innevarande år 

Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Ritning Bevaras med 
kontrakt

Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Pågående 
projekt/arbe
tsbeställning

10 år Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler, 
papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Beställning av arbeten till 
kommunala bolaget för 
skolor, förskolor och bostäder

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Fotografier 
diverse 
kommunens 
fastigheter

*ett urval 
bevaras

Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.1 Hantera 
löpande 
redovisning

Hantera 
löpande 
redovisning

Dokumentm
all

Vid inaktualitet Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.2 Förvalta IT-
system

2.6.2 Förvalta IT-
system

Förvalta IT-
system

Förteckning 
över 
användare

Vid inaktualitet Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.2 Förvalta IT-
system

Förvalta IT-
system

Förteckning 
personuppgif
ter*

2 år Digitalt Vitec 
Hyra och 
papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Verksamhetssystem *Över namn, adress, 
personnummer, 
fastighetsbeteckning, 
objektsnummer, 
kontraktsnummer, 
lghnummer, kontouppgifter

2.6.3 Kassahanterin
g

2.6.3 Kassahanterin
g

Kassahanterin
g

Inbetalningsf
il till 
fastighetssys
tem

10 år Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler/Hyra, 
papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Integration mellan Nordea 
och Vitec Hyra

2.6.3 Kassahanterin
g

Kassahanterin
g

Autogirofil 
medgivande 
från och till

10 år Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler/Hyra, 
papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Integration mellan Vitec Hyra 
och bankgirot

2.6.3 Kassahanterin
g

Kassahanterin
g

Fil till Intrum 10 år Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler/Hyra

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Integration mellan Vitec Hyra 
och externt inkassobolag
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2.6.3 Kassahanterin
g

Kassahanterin
g

Bokföringsfil 
till Agresso

10 år Digitalt G: 
Mapp/Bostäde
rLokaler/Hyra, 
papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Integration mellan Vitec Hyra 
och Agresso

2.6.4 Hantera 
ombyggnadsp
rojekt

2.6.4 Hantera 
ombyggnadsp
rojekt

Hantera 
ombyggnadsp
rojekt

Vidarefaktur
ering

10 år Digitalt Vitec 
hyra

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring *Mindre ombyggnadsprojekt, 
reparationer, hushållsel, 
nycklar mm

2.6.5 Hantera 
felanmälan 
från hyresgäst

2.6.5 Hantera 
felanmälan 
från hyresgäst

Hantera 
felanmälan 
från 
hyresgärst

Felanmälan Vid inaktualitet Hos 
fastighetsägare
n

Ja KS Lokalförsörjningen -

2.6.6 Hantera 
skadestånds- 
och 
försäkringsäre
nden

2.6.6 Hantera 
skadestånds- 
och 
försäkringsäre
nden

Hantera 
skadestånds- 
och 
försäkringsäre
nden

Skadestånds
ärende*

Bevaras Papper i 
säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring *och andra tvister

2.6.6 Hantera 
skadestånds- 
och 
försäkringsäre
nden

Hantera 
skadestånds- 
och 
försäkringsäre
nden

Försäkringssk
adeärende

2 år Papper i 
säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.7 Beräkna och 
förhandla 
hyror

2.6.7 Beräkna och 
förhandla 
hyror

Beräkna och 
förhandla 
hyror

Uppgift om 
hyresförändr
ingar, 
permanenta

10 år Papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Nej KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.8 Administrera 
hyresdebiteri
ng

2.6.8 Administrera 
hyresdebiteri
ng

Administrera 
hyresdebiterin
g

Anmälan till 
autogiro

Vid inaktualitet Papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.8 Administrera 
hyresdebiteri
ng

Administrera 
hyresdebiterin
g

Skrivelser 
rörande 
hyresinbetal
ningar mm

10 år Papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Brev från hyresgäster om 
hyresinbetalningar mm

2.6.8 Administrera 
hyresdebiteri
ng

Administrera 
hyresdebiterin
g

Bestridande 
av 
besiktningsfa
kturor

10 år Papper i pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Kan utvecklas till inkasso-
ärende

2.6.9 Följa upp och 
hantera 
inkasso

2.6.9 Följa upp och 
hantera 
inkasso

Följa upp och 
hantera 
inkasso

Inkassoärend
e

3 år Digitalt Vitec 
Hyra/Papper 
pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Integration mellan Vitec Hyra 
och externt inkassobolag

2.6.9 Följa upp och 
hantera 
inkasso

Följa upp och 
hantera 
inkasso

Inkassojourn
al

10 år Externt 
inkassobolag

Ja KS Lokalförsörjningen -

2.6.9 Följa upp och 
hantera 
inkasso

Följa upp och 
hantera 
inkasso

Kronfogdeär
enden

10 år Papper i pärm, 
digitalt i 
Vitechyra

Ja KS Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.10 Hyra in 
bostäder

2.6.10 Hyra in 
bostäder

Hyra in 
bostäder

Hyreskontrak
t med 
fastighetsäga
re - bostäder

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Nej KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in 
bostäder

Hyra in 
bostäder

Nyckelkvitte
ns med 
fastighetsäga
re

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Nej KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in 
bostäder

Hyra in 
bostäder

Besiktningsp
rotokoll 
fastighetsäga
re

Vid inaktualitet Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Nej KS Lokalförsörjningen Diarieföring
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2.6.10 Hyra in 
bostäder

Hyra in 
bostäder

Anmälan om 
hushållsel till 
Vattenfall - 
Knivsta 
kommun

Vid inaktualitet Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Nej KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in 
bostäder

Hyra in 
bostäder

Uppsägnings
dokumentati
on

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Nej KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.11 Hyra ut 
bostäder

2.6.11 Hyra ut 
bostäder

Hyra ut 
bostäder

Andrahand 
Hyreskontrak
t

2 år efter 
upphörande*

Digitalt Vitec 
hyra

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring *Under förutsättning att inte 
hyresskuld kvarstår

2.6.11 Hyra ut 
bostäder

Hyra ut 
bostäder

Andrahand - 
Överenskom
melse om 
avstående 
från 
besittningssk
ydd

Vid inaktualitet Papper i pärm i 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.11 Hyra ut 
bostäder

Hyra ut 
bostäder

Nyckelkvitte
ns med 
andrahands 
hyresgäst

Vid inaktualitet Papper i pärm i 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.11 Hyra ut 
bostäder

Hyra ut 
bostäder

Besiktningsp
rotokoll 
avflyttning

Vid inaktualitet Papper i pärm i 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.11 Hyra ut 
bostäder

Hyra ut 
bostäder

Blankett om 
godman, 
fakturamotta
gare

Vid inaktualitet Digitalt Vitec 
Hyra/Papper i 
pärm 
bostadshandlä
ggare

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.11 Hyra ut 
bostäder

Hyra ut 
bostäder

Uppsägnings
dokumentati
on

Vid inaktualitet Papper i pärm i 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.12 Hyra in lokaler

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Hyreskontrak
t med 
fastighetsäga
re - lokaler

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Besiktningsp
rotokoll 
fastighetsäga
re

Vid inaktualitet Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Nej KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Anmälan om 
elabonnema
ng till 
Vattenfall - 
Knivsta 
kommun

Vid inaktualitet Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Nej KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Uppsägnings
dokumentati
on

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.13 Hyra ut lokal
2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Hyreskontrak

t med 
hyresgäst

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Nyckelkvitte
ns med 
hyresgäst

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Besiktningsp
rotokoll 
hyresgäst

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Uppsägnings
dokumentati
on

Bevaras Papper i 
närarkiv, 
digitalt i Public 
360

Förekom
mer

KS Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.14 Hantera 
överlåtelser 
av lägenhet 
och lokal

2.6.14 Hantera 
överlåtelser 
av lägenhet 
och lokal

Hantera 
överlåtelser av 
lägenhet och 
lokal

Kontrolldoku
mentation av 
överlåtelse

Vid 
inaktualitet/ 2 
år *

Papper i pärm i 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.15 Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det
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2.6.15 Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Oriktiga 
hyresförhålla
nden

Vid inaktualitet Papper i pärm 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Efter senaste notering. 
Domen sparas med 
kontraktet

2.6.15 Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Störningsäre
nden

Vid inaktualitet Papper i pärm 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Efter senaste notering. 
Domen sparas med 
kontraktet

2.6.15 Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Hyresskulder Vid inaktualitet Papper i pärm 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.15 Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Betalda 
hyresskulder

10 år Digitalt i 
Fastighetssyste
met

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.15 Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Utreda brister 
i 
hyresförhållan
det

Synpunkter 
och klagomål 
(ej 
störningsäre
nden eller 
felanmälan)

Vid inaktualitet Papper i pärm 
Säkerhetsskåp

Ja KS Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Sekretess avser t.ex. brev från 
hyresgäst med klagomål över 
någon annan hyresgäst.

2.8 Kris- och 
säkerhet

2.8.2 Kris- och 
säkerhetsarbe
te

2.8.2.2 Bedriva 
systematiskt 
brandskyddsa
rbete

2.8.2.2 Bedriva 
systematiskt 
brandskyddsa
rbete

Bedriva 
systematiskt 
brandskyddsar
bete

Utrymningsli
sta av lokaler 
vid brand

Vid inaktualitet Digitalt i 
Visitlog

Nej KS KCK Verksamhetssystem

2.8.2.3 Hantera 
skalskydd 
(passerkort)

2.8.2.3 Hantera 
skalskydd 
(passerkort)

Passerkort Beställning Vid inaktualitet Hos 
handläggare

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.8.2.3 Hantera 
skalskydd 
(passerkort)

Passerkort Passerkort Vid 
anställningens 
upphörande*

Hos 
handläggare

Nej KS KCK Systematisk förvaring *Det är respektive chef som 
ansvarar för att passerkort 
återlämnas vid anställningens 
upphörande 

2.8.2.3 Hantera 
skalskydd 
(passerkort)

Passerkort Foto 3 år Hos 
handläggare

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.8.2.3 Hantera 
skalskydd 
(passerkort)

Passerkort Underlag 
gällande 
namn/titel

3 år Hos 
handläggare

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10 Förvaltningsst
öd och 
kontorsstöd

2.10.1 Svara för 
kontaktcenter

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Handlingspla
n hot och 
våld 
Kontaktcent
er

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Överfallslarm Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Hot vid 
besök

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Hot via 
telefon

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Elektroniska 
hot

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Hembesök Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 
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2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Sjukvårdslar
m

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Brandlarm Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Inbrottslarm Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Post och 
paket

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.1 Rutiner/check
listor vid hot 
och våld

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid hot 
och våld

Efter 
händelse

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.2 Rutiner/check
listor vid 
telefoniavbrot
t m.m.

2.10.1.2 Rutiner/check
listor vid 
telefoniavbrot
t m.m.

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid 
telefoniavbrot
t m.m

Handlnngspl
an för 
avbrott i 
telefoniplattf
orm

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.2 Rutiner/check
listor vid 
telefoniavbrot
t m.m.

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid 
telefoniavbrot
t m.m

Aktivera 
lavinmeddel
ande

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.2 Rutiner/check
listor vid 
telefoniavbrot
t m.m.

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid 
telefoniavbrot
t m.m

Lägga in 
stängtmedde
lande

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.2 Rutiner/check
listor vid 
telefoniavbrot
t m.m.

Handlingsslag 
Rutiner/checkl
istor vid 
telefoniavbrot
t m.m

Ändra 
öppettider 
/telefonmed
delande

Vid inaktualitet Digitalt på G: 
/Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.2 Hantera post
2.10.2 Hantera post Postöppning Rutin för 

postöppning
Uppdateras 
kontinuerligt

Hos registrator Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

2.10.3 Vaktmästeri
2.10.3 Vaktmästeri Vaktmästeri Beställning Vid inaktualitet Hos 

handläggare
Nej KS KCK Systematisk förvaring 

2.10.4 Fordon & 
transporter

2.10.4.1 Hantera 
leasing

2.10.4.1 Hantera 
leasing

Hantera 
leasing

Registrerings
bevis

3 år Public 360 Nej KS KCK Diarieföring

2.10.4.1 Hantera 
leasing

Hantera 
leasing

Avräkningsn
ota

3 år Public 360 Nej KS KCK Diarieföring

2.10.4.1 Hantera 
leasing

Hantera 
leasing

Försäkringsd
okumentatio
n

3 år Public 360 Nej KS KCK Diarieföring

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Lokalansökni
ngsblankett

2 år efter 
inkomen 
ansökan (i 
enlighet med 
SKA:s riktlinjer)

Papper i pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring Används vid första 
bokningstillfällt samt vid 
terminsvisa bokningar

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Bokningsbek
räftelse

 Vid 
inaktulitet*

Digitalt i 
Artvise 

Nej KS KCK Verksamhetssystem 
Artvise 

*Ärenden gallras i Artvise 2 
efter månader att ärendet 
upprättats  Utskrift från FRI 
som skickas digitalt  till kund 
samt ansvarig 
vaktmästare/nyckelutlämnar
e för respektive lokal. 

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Nyckelkvitte
nser/tagkvitt
enser

Vid 
inaktualitet, 
när nyckeln 
eller taggen är 
återlämnad

Papper i pärm i 
Kontaktcenter  
i 
lokalnamnsord
ning

Nej KS KCK Systematisk förvaring Även skolornas 
nyckelutlämnare upprättar 
nyckelkvittenser
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2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Lokalinforma
tion/utrymni
ngsplan

Vid inaktualitet Digitalt på G: /,  
Papper i pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring Lämnas ut till kund i samband 
med nyckelkvittering

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Larminforma
tion

Vid inaktualitet Digitalt på G: / 
Papper i pärm i 
Kontaktcenter

Nej KS KCK Systematisk förvaring Lämnas ut till kund i samband 
med nyckelkvittering

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Kundregister 2 år efter sista 
bokningstillfäll
et

Digitalt i FRI 
efter 
kundnamn

Nej KS KCK Verksamhetssystem 
FRI

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Korresponde
ns med 
bokare

Vid 
inaktualitet*

Digitalt Artvise Nej KS KCK Verksamhetssystem *Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 
ärendet upprättats.

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Bokningsme
ddelande

Vid 
inaktualitet*

Digitalt i 
Artvise

Nej KS KCK Verksamhetssystem 
Artvise

*Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 
ärendet upprättats.

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Ändringsmed
delande

Vid 
inaktualitet*

Digitalt i 
Artvise

Nej KS KCK Verksamhetssystem 
Artvise

*Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 
ärendet upprättats.  
Ändringsmeddelande 
genereras både  vid om- och 
avbokning. 

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Sammanställ
ning över 
bokningar 
per kund

Vid 
inaktualitet*

Digitalt i 
Artvise

Nej KS KCK Verksamhetssystem 
Artvise

*Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 
ärendet upprättats.

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Debiteringsli
stor

Vid 
inaktualitet*

Digitalt i 
Artvise  

Nej KS KCK Verksamhetssystem 
Artvise

*Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 
ärendet upprättats.

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Verksamhets
berättelser, 
årsberättelse
r

Bevaras Digitalt i Public 
360

Nej KS KCK Diarieföring

2.10.5 Tillhandahålla 
lokal i 
kommunhuse
t samt i 
kommunala 
skolor

Handlingar 
rörande 
tillhandahålla 
lokal

Statistik över 
uthyrningsve
rksamheten

Vid 
inaktualitet*

Digitalt på G:/  Nej KS KCK Systematisk förvaring Bevaras om statistiken inte 
ingår i verksamhetsberättelse 
eller dylikt då kan gallras vid 
inaktualitet, dvs när 
sammanställningen är gjord.

4 Miljö- och 
samhällsskydd

4.2 Samhällsskyd
d och 
beredskap

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

RSA-rapport Bevaras Säkerhetsskåp Ja KS ESB Diarieföring

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

Beslut RSA-
rapport

Bevaras Säkerhetsskåp Nej KS ESB Diarieföring

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

Plan för 
Knivsta 
kommuns 
arbete med 
krisberedska
p

Bevaras Säkerhetsskåp Ja KS ESB Diarieföring
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4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

Årlig Rapport 
länsstyrelsen

Bevaras Säkerhetsskåp Förekom
mer

KS ESB Diarieföring

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

Årlig Rapport 
til MSB

Bevaras Säkerhetsskåp Ja KS ESB Diarieföring

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

Beslut årlig 
rapport till 
MSB

Bevaras Säkerhetsskåp Nej KS ESB Diarieföring

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

Godkännand
e av årlig 
redovisning

Bevaras Säkerhetsskåp Förekom
mer

KS ESB Diarieföring

4.2.1 Hantera risk-
och 
sårbarhetsana
lys, LEH och 
civilt försvar 

Handlingsslag 
RSA, LEH och 
civilt försvar

Länsstyrelse
ns 
Anteckning 
från årlig 
redovisning

Bevaras Säkerhetsskåp Ja KS ESB Diarieföring

4.2.2 Förebygga 
säkerhetsriske
r

4.2.2 Förebygga 
säkerhetsriske
r

Handlingsslag Protokoll Bevaras G: Nej KS ESB Systematisk förvaring 

4.2.2 Förebygga 
säkerhetsriske
r

Handlingsslag Verksamhets
plan

Uppdateras 
kontenuerligt

G: Nej KS ESB Systematisk förvaring 

4.2.2 Förebygga 
säkerhetsriske
r

Handlingsslag Minnesantec
kning

Vid inaktualitet G: Nej KS ESB Systematisk förvaring 

7 Utbildning
7.11 Kommunal 

kulturskola/m
usikskola

7.11.1 Bedriva 
undervisning

7.11.1 Bedriva 
undervisning

Bedriva 
undervisning

Medgivande 
blanketter 
för 
fotografering 
och filmning 
av elever

Efter varje läsår Pärm Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

7.11.1 Bedriva 
undervisning

Bedriva 
undervisning

Anmälningar 
till kurser

2 år Trippus Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

7.11.1 Bedriva 
undervisning

Bedriva 
undervisning

Kontaktuppg
ifter till 
elever och 
vårdnadshav
are

2 år Trippus Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

7.11.1 Bedriva 
undervisning

Bedriva 
undervisning

Bildmaterial Bevaras i urval* G: Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring Med hänsyn till GDPR

7.11.1 Bedriva 
undervisning

Bedriva 
undervisning

Scheman Efter varje läsår Pappersformat 
eller digitalt 
hos varje lärare 
samt digitalt i 
administration
ssystemet 
Trippus.

Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

7.11.1 Bedriva 
undervisning

Bedriva 
undervisning

Närvarolistor Efter varje läsår Pappersformat 
hos varje 
lärare.

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

7.11.1 Bedriva 
undervisning

Bedriva 
undervisning

Belastningsre
gister

 1 månad* Pärm, inlåst/ I 
anställningsavt
al

Ja KUF Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring *Sparas bara om anställd 
lämnar in blanketten.

8 Kultur, fritid, 
turism

8.X Föreningsliv Föreningsliv
8.X Föreningsliv Föreningsliv Föreningsbre

v
Bevaras Public 360 Nej KS Kultur och 

fritidskontoret
Diarieföring Skickas ut 4 ggr/år

8.X Föreningsliv Föreningsliv Påminnelser 
föreningbidr
ag

5 år G: Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.X Föreningsliv Föreningsliv Anteckningar 
från 
brukarmöten

Bevaras Public 360 Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.1 Allmän 
kulturverksam
het
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8.1.3 Hantera 
föreningsbidr
ag

8.1.3 Hantera 
föreningsbidr
ag

Hantera 
föreningsbidra
g

Sammanställ
ning 
och/eller 
beslut över 
givna 
föreningsbid
rag

Bevaras Närarkiv/Public 
360

Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Diarieföring

8.1.3 Hantera 
föreningsbidr
ag

Hantera 
föreningsbidra
g

Bidragsansök
ning

5 år Verksamhetssy
stem

Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

8.1.4 Lotteritillstån
d

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Ansökan om 
registrering 
av lotteri

5 år efter 
giltighetstidens 
slut / gallras vid 
inaktualitet

Digitalt i P360, 
Papper i akt 
närarkiv

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)  
Orginalhandlingar förvaras i 
pärm hos handläggare tills 
ärendet bedöms som 
komplett och beslut fattats i 
ärendet. Ärendet diarieförs i 
Public 360.

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Ansökan om 
lotteritillstån
d

5 år efter 
giltighetstidens 
slut

Digitalt i P360, 
Papper i akt 
närarkiv

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Beslut om 
tillstånd att 
anordna 
lotteri

Bevaras Digitalt i P360, 
Papper i akt 
närarkiv

Nej KS KCK Diarieföring Beslut på delegation av KS  
Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Delegationsb
eslut

Bevaras Digitalt i P360, 
Papper i akt 
närarkiv

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Korresponde
ns med 
sökande

Vid inaktualitet Digitalt i P360, 
Papper i akt 
närarkiv

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Sammanställ
ning över 
registrering 
av 
lotterier/lott
eritillstånd

Bevaras Digitalt i P360, 
Papper i akt 
närarkiv

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Redovisning
blankett 
lotterier från 
innehavare 
av 
lotteritillstån
d

5 år efer 
giltighetstidens 
slut 

Digitalt i P360, 
Papper i akt 
närarkiv

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Redovisning  
till 
Lotteriinspek
tionen

2 år Digitalt i P360 
och G:

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.1.4 Lotteritillstån
d

Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Besut om 
kontrollant

5 år efter 
giltighetstidens 
slut

Digitalt i P360 
och G:

Nej KS KCK Diarieföring Lagrum: Lotterilagen 
(1994:1000)

8.2 Biblioteksverk
samhet

8.2.1 Tillhandahålla 
media

8.2.1 Tillhandahålla 
media

Tillhandahålla 
media

Låntagarregis
ter

2 år (för inaktiv 
låntagare) 

 Book-it Förekom
mer

KS Biblioteket Verksamhetssystem Personuppgifterna 
uppdateras med SPAR

8.2.1 Tillhandahålla 
media

Tillhandahålla 
media

Pågående lån Vid 
återlämning

 Book-it Förekom
mer

KS Biblioteket Verksamhetssystem

8.2.1 Tillhandahålla 
media

Tillhandahålla 
media

Reservatione
r fysisk 
media

Vid inaktualitet Reservationshy
lla 

Förekom
mer

KS Biblioteket Systematisk förvaring Löpnr och id-nr som ej kan 
kopplas till enskild individ

8.2.1 Tillhandahålla 
media

Tillhandahålla 
media

Blankett 
lånekortsans
ökan för 
barn

Omgående - Förekom
mer

KS Biblioteket - Låntagaren informeras vid 
godkännande av lånevillkor

8.2.1 Tillhandahålla 
media

Tillhandahålla 
media

Inköpsförslag
, 
fjärrlåneansö
kan

Omgående 
efter att 
ärendet 
behandlats

Hos ansvarig 
personal 

Förekom
mer

KS Biblioteket - Förslag kan ske via e-post, 
papper, muntligt

8.2.2 Tillhandahålla 
talböcker

8.2.2 Tillhandahålla 
talböcker

Tillhandahålla 
talböcker

Lånehistorik 
för 
talbokslåntag
are

2 år (för inaktiv 
låntagare) 

 Book-it Förekom
mer

KS Biblioteket Verksamhetssystem

8.2.2 Tillhandahålla 
talböcker

Tillhandahålla 
talböcker

Legimus - Myndiheten 
tillgängliga 
medier (MTM)

Förekom
mer

KS Biblioteket -

8.2.3 Tillhandahålla 
taltidningar

Biblioteket
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8.2.4 Bedriva 
programverks
amhet

8.2.4 Bedriva 
programverks
amhet

Bedriva 
programverks
amhet

Kontaktuppg
ifter bokning 
skolklass

Efter avslutad 
termin 

Outlook Nej KS Biblioteket -

8.2.4 Bedriva 
programverks
amhet

Bedriva 
programverks
amhet

Kontaktuppg
ifter 
deltagarlistor

Efter 
genomförd 
aktivitet

Låst skåp i 
informationsdi
sken

Förekom
mer

KS Biblioteket Systematisk förvaring 

8.2.25 Hantera 
övriga frågor

8.2.25 Hantera 
övriga frågor

Hantera övriga 
frågor

Scheman 2 år G: Nej KS Biblioteket Systematisk förvaring 

8.2.25 Hantera 
övriga frågor

Hantera övriga 
frågor

Enkla 
förfrågningar

Omgående 
efter att 
ärendet 
behandlats

Outlook Nej KS Biblioteket -

8.2.25 Hantera 
övriga frågor

Hantera övriga 
frågor

Synpunkter, 
klagomål

Bevaras Public 360 Förekom
mer

KS Biblioteket Diarieföring

8.2.25 Hantera 
övriga frågor

Hantera övriga 
frågor

Kassasystem 10 år E-serve Nej KS Biblioteket Verksamhetssystem Kvittorullar

8.5 Tillgängliggöra
nde av konst

8.5.3 Svara för 
offentlig 
utsmyckning

8.5.3 Svara för 
offentlig 
utsmyckning

Svara för 
offentlig 
utsmyckning

Konstprogra
m

Bevaras Närarkiv/Public 
360

Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Diarieföring Revideras årligen. Styr årliga 
inköp av konst till 
kommunens samling

8.8 Drift av 
fritidsanslägg
ningar 

8.8.X Hälsohuset Hälsohuset Medlemsregi
ster

2 ggr/år Per två 
år, automatiskt 
enligt GDPR 

Pastelldata + 
pärm inlåst

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

8.8.X Hälsohuset Hälsohuset Simskola 2 ggr/år e-serve Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

8.8.X Hälsohuset Hälsohuset Barnträning 2 ggr/år G: Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

8.8.X Hälsohuset Hälsohuset Kvittorullar 10 år Kommunhus Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.8.X Hälsohuset Hälsohuset Kundnöjdhet
s-terminal 
(terminal 
placerad på 
Hälsohuset)

Efter varje 
mätning

- Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem Svaren registreras i 
terminalen. Anonyma svar. 
Inga personuppgifter.

8.8.X Hälsohuset Hälsohuset Belastningsre
gister

1 månad* Pärm inlåst/ I 
anställningsavt
al

Ja KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring *Sparas bara om anställd 
lämnar in blanketten.

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Bokningssch
eman, 
bokningsbes
ked

Vid inaktualitet e-serve Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem Även kontaktcenter har 
tillgång till bokningssytemet 
och utför bokningar åt fritid 
occh kultur. De bokningar 
som kontaktcenter utför tar 
kontaktcenter bort vid 
inaktualitet.

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Kvittenser 
för 
kort/nycklar

Vid inaktualitet Pärm reception 
CIK

Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring Då nyckel återlämnats 

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Lokalansökni
ngar för fasta 
bokningar

1 år Pärm reception 
CIK

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Rapportering 
securitas

-* Outlook Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

*Sker centralt via KLK

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Felanmälan - 
Övriga 
anläggningar

Bevaras/2 år Outlook/ 
Public 360*

Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

-/Diarieföring Beronde på typ av anmälan. 
Rutinmässig/allvarlig 
karaktär

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Bokningsförf
rågan

5 år efter 
avslutat 
arragemang

Outlook/G: Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Offert/Avtal 5 år efter 
avslutat 
arragemang

Outlook/ 
Public 
360/pärm*

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk 
förvaring/ diarieföring

*Vid högre belopp skrivs 
manuella avtal (pärm)

8.8.2 Idrott och 
fritidsanläggni
ngar

Idrotts och 
fritidsanläggni
ngar

Samtyckesbl
anketter

2 år Pärm reception 
CIK

Nej KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring Vid bild, feriearbetare osv.

8.8.4 Ungdomsverk
samhet
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8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Anmälda 
barn till 
Fritidsklubbe
n

Tas 
automatiskt 
bort ur system 
när de 
avanmäler sig

IST 
Administration

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem

8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Information 
om anmälda 
barn till 
Fritidsklubbe
n*

1 år I pärm i 
alfabetisk 
ordning Pärm 
som finns 
kassaskåp på 
Fritidsklubbens 
kontor

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring *inkl kontaktuppgifter, GDPR, 
badintyg, specialkost från 
föräldrar

8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Inchecknings
system med 
lista över 
anmälda 
barn*

Efter avslutad 
termin

Incheckningssy
stem på Ipad

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Verksamhetssystem *För- och efternamn

8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Barn på 
besök

Efter avslutad 
termin

I 
skrivbok/block 

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Anmälda till 
fritidsgården

 Varje månad Funktionsbrevl
åda

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Anmälda till 
sporthallen/
padelbanor

Varje kväll Incheckningslis
ta

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Gårdskort Vid avslutat 
medlemskap

Pärm i 
alfabetiskt 
ordning

Förekom
mer

KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverk
samhet

Ungdomsverk
samhet

Belastningsre
gister

1 mån* Pärm inlåst/ I 
anställningsavt
al

Ja KS Kultur och 
fritidskontoret

Systematisk förvaring *Sparas bara om anställd 
lämnar in blanketten.

10 Särskilda 
samhällsinsats
er

10.1 Borgerliga 
cermonier

10.1.1 Administrera 
vigsel

10.1.1 Administrera 
vigsel

Administera 
vigsel

Förfrågnings
underlag

Vid inaktualitet Pärm hos 
registrator

Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring Fram till vigesel genomförd  
när vigselintyg inkommit 

10.1.1 Administrera 
vigsel

Administera 
vigsel

Vigselprotok
oll

Bevaras Närarkiv Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

10.1.1 Administrera 
vigsel

Administera 
vigsel

Hinderprövni
ng

Bevaras Närarkiv Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

10.1.1 Administrera 
vigsel

Administera 
vigsel

Vigselintyg Bevaras Närarkiv Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring * Kopia, original till 
skatteverket 

10.1.1 Administrera 
vigsel

Administera 
vigsel

Vittnesförkla
ring

Bevaras Närarkiv Nej KS Kommunkansliet Systematisk förvaring 

10.1.1 Administrera 
vigsel

Administera 
vigsel

Vigselschem
a

Vid inaktualitet Pärm hos 
registrator

Nej KS Kommunkansliet

10.1.1 Administrera 
vigsel

Administera 
vigsel

Vigselbevis Se anm* Nej KS Kommunkansliet *Behålls ej i kommunen 

10.2 Konsumentrå
dgivning

10.2 Konsumentrå
dgivning

Handlingar 
rörande 
konsumentråd
givning

Marknadsun
dersökningar
, 
sammanställ
ningar

Bevaras Digitalt i Public 
360

Nej KS ? *Sammanställningen bevaras. 
Underlag gallras av 
handläggare vid inaktualitet

10.2 Konsumentrå
dgivning

Handlingar 
rörande 
konsumentråd
givning

Statistik, 
årssammanst
ällningar

Vid 
inaktualitet*

Se anm. Nej KS ? *Uppgifterna kan även ingå i 
årsberättelsen för 
Konsumentrådgivningen. Om 
de inte återfinns där ska 
sammanställningarna 
bevaras

10.2 Konsumentrå
dgivning

Handlingar 
rörande 
konsumentråd
givning

Verksamhets
berättelser, 
årsberättelse
r

Vid 
inaktualitet*

Se anm. Nej KS ? *Uppgifterna kan även ingå i 
verksamhetsberättelsen för 
Kontaktcenter. Om de inte 
återfinns där ska 
sammanställningarna 
bevaras.

10.2 Konsumentrå
dgivning

Handlingar 
rörande 
konsumentråd
givning

Statistik, 
underlag 
som 
sammanställt
s till 
årsstatistik 
eller 
redovisas på 
annat sätt

Vid 
inaktualitet*

Se anm. Nej KS ? *Statistiken sänds till 
Konsumentverket. Underlag 
gallras av handläggare efter 
det att sammanställning / 
redovisning har skett eller när 
de inte längre behövs i det 
administrativa arbetet.

Övriga 
handlingar 
som ej ännu 
klassificerats



 § 45 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden - UN-2022/116-1 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden : KS-2021_602-2 Informationshanteringspan KS-2021-602 3251075_1_1

Aktieböcker Bevaras KS ?

Aktier, 
aktiebrev

Bevaras KS ?

Aktietecknin
gslistor

Bevaras KS ? Kan ingå i stiftelseurkund

Aktuell 
statistik. 
Trycksak

Ett arkivex 
bevaras

KS ?

Anvisningar 
rörande 
budget och 
bokslut

Bevaras KS ?

Avtal med 
kommunala 
bolag 
rörande 
koncernkont
ot

" år efter att 
avtalet upphört 
gälla

KS ?

Bolagsordnin
gar

Bevaras Ärenden 
som rör 
fastställa
nde/revi
dering av 
bolagsor
dningar 
skall 
diarieföra
s

KS ? Ärenden som rör 
fastställande/revidering av 
bolagsordningar skall 
diarieföras

Datalistor 
uttagna ut 
diariet för 
tillfälligt bruk

Vid inaktualitet KS ?

Dödsfallsan
mälningar

10 år KS ?

Ej antagna 
anbud och 
offerter

2 år KS ?

Ej antagna 
offerter 
rörande 
utbildningar

Vid inaktualitet KS ?

Enkäter, 
beräkningar 
och andra 
underlag för 
projekt

Vid inaktualitet Under 
förutsätt
ning att 
sammans
tällning 
eller 
bearbetn
ing 
utförts

KS ? Under förutsättning att 
sammanställning eller 
bearbetning utförts

Enkätsamma
nställningar

Bevaras Kan ingå i 
ärende 
eller 
projekt

KS ? Kan ingå i ärende eller projekt
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Enkätsvar Vid inaktualitet När 
sammans
tällning 
och 
redovisni
ng skett

KS ? När sammanställning och 
redovisning skett

Gästböcker 
över 
internationel
la besökare

Bevaras KS ?

Handikapprå
dets 
minnesantec
kningar

Bevaras KS ?

Handlingar 
rörande 
löpande 
skötsel av 
anläggningar

Vid inaktualitet Oklart ?

Handlingar 
rörande 
medel i 
reparationsf
onder för 
förhyrda 
bostäder / 
lokaler

Vid inaktualitet Dvs 
sedan 
redovisni
ng 
inkommit 
eller 
förhyrnin
gen 
upphört

Oklart ? Dvs sedan redovisning 
inkommit eller förhyrningen 
upphört

Kallelser och 
föredragning
slistor 

Vid inaktualitet KS ?

Koncernredo
visningar för 
bolag

Bevaras Ett tryckt 
arkivex 
skall 
bevaras

KS ? Ett tryckt arkivex skall bevaras

Korresponde
ns med 
långivare/lån
tagare i 
låneärenden

2 år efter att 
skulden 
reglerats

Förvaras 
tillsamma
ns med 
övriga 
handling
ar i 
ärendet

KS ? Förvaras tillsammans med 
övriga handlingar i ärendet

Krav och 
räkningar på 
ej 
återlämnade 
böcker

Vid inaktualitet När 
böckerna 
eller 
motsvara
nde 
återlämn
ats

KS ? När böckerna eller 
motsvarande återlämnats

Kvartalsrapp
orter som 
lämnas till 
raitinginstitu
t

2 år KS ?

Larm- och 
polisrapport
er

2 år KS ?

Leveransligga
re

Bevaras KS ?

Makulerade 
reverser och 
skuldebrev 
rörande 
upplåning

2 år efter 
upphörd 
giltighet

KS ?
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Meddelande 
i 
röstbrevlåda, 
telefonsvarar
e och 
motsvarande 
under 
förutsättning 
att 
innehållet 
dokumenter
ats i en 
tjänsteantec

Vid inaktualitet KS ?

Momsdeklar
ationer

10 år KS ?

Mottagnings
bevis över 
skrivelse/bes
lut

När bevisets 
rättsliga värde 
upphört

KS ?

Nyförvärvslis
tor på 
bibliotek

Bevaras Avser all 
media

KS ? Avser all media

Omflyttning/
omplacering 
av personal 
inom Knivsta 
kommun 
med 
anledning av 
verksamhets
reducering

Bevaras Förvaras i 
slutet 
kuvert i 
personak
ten

KS ? Förvaras i slutet kuvert i 
personakten

Originalteckn
ingar som 
varit införda 
i 
egenproduce
rade 
trycksaker

Bevaras KS ?

Pensionärsrå
dets 
protokoll

Bevaras KS ?

Protokoll och 
minnesantec
kningar

Bevaras KS ?

Påminnelser 
på ej 
återlämnade 
böcker

Vid inaktualitet När 
böckerna 
eller 
motsvara
nde 
återlämn
ats

KS ? När böckerna eller 
motsvarande återlämnats
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Redovisninga
r av 
entreintäkter 
/ 
kassaredovis
ningar

2 år Under 
förutsätt
ning att 
kontroll, 
revision, 
redovisni
ng eller 
bearbetn
ing 
slutförts 
och att 
ev 
preskripti
onstid 
iakttagits 
samt att 
ingen 
uteståen
de 
fordran 
finns

KS ? Under förutsättning att 
kontroll, revision, redovisning 
eller bearbetning slutförts 
och att ev preskriptionstid 
iakttagits samt att ingen 
utestående fordran finns

Remisser 
med bilagor 
från annat 
håll

Vid inaktualitet Med 
undantag 
av 
förvaltni
ngens 
svar som 
ska 
diarieföra
s

KS ? Med undantag av 
förvaltningens svar som ska 
diarieföras

Rekvisitions/
beställningsk
opior

2 år KS ?

Reversförtec
kningar

När lånen lösts KS ?

Revisionsber
ättelser och 
revisionsrap
porter 

Bevaras KS ?

Ritningar, 
entreprenad
kontrakt och 
handlingar 
gällande 
fastigheter / 
lokaler som 
ej bevaras på 
annan plats i 
kommunen

Bevaras KS ?

Ränteberäkni
ngsrapporter

Vid inaktualitet KS ?

Självdeklarati
oner

Bevaras KS ?

Skuldebrev 
och 
säkerhetshan
dlingar över 
utlämnade 
lån

Överlämnas till 
låntagaren 
efter det att 
skulden 
reglerats

KS ?

Stadgar för 
bolag

Bevaras Skall 
diarieföra
s

KS ? Skall diarieföras
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Statistik/und
erlag som 
redovisats till 
annan 
myndighet

2 år KS ?

Statistik som 
redovisats till 
SCB

2 år Undanta
g för 
statistik 
som är av 
betydels
e för 
planering
, 
uppföljni
ng eller 
utvärderi
ng vilken 
skall 
bevaras

KS ? Undantag för statistik som är 
av betydelse för planering, 
uppföljning eller utvärdering 
vilken skall bevaras

Statistik som 
är av 
betydelse för 
planering, 
uppföljning 
och 
utvärdering. 
Även 
beställd 
statistik

Bevaras KS ?

Statistik över 
antal ätande

2 år KS ?

Statistikunde
rlag

Vid inaktualitet När 
sammans
tällning 
skett

KS ? När sammanställning skett

Statistikunde
rlag för 
bibliotek

Vid inaktualitet Dvs efter 
sammans
tällning 
skett

KS ? Dvs efter sammanställning 
skett

Statsbidragsa
nsökningar 
och -beslut

10 år KS ?

Stiftelseurku
nder

Bevaras KS ?

Tillsvidarelöp
ande 
kontrakt och 
avtal med 
föreningar 
rörande 
uthyrning, 
utarrenderin
g, och/eller 
skötsel av 
lokaler, mark 
etc

Bevaras KS ?

Tryckoriginal Vid inaktualitet KS ?

Underlag för 
ersättning till 
valförrättare 

2 år Redovisa
s till 
löneenhe
ten

KS ? Redovisas till löneenheten
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Underlag för 
statsbidragsa
nsökningar

2 år Under 
förutsätt
ning att 
ansvarsfri
het för 
året 
beviljats

KS ? Under förutsättning att 
ansvarsfrihet för året beviljats

Upphandling
ar

Bevaras Förvaras i 
akter 
över 
varje 
upphandl
ing. 

KS Ekonomikontoret Förvaras i akter över varje 
upphandling. 

Upplåningsa
vtal

Bevaras KS ?

Valutaanmäl
ningar

2 år Lämnas 
till 
Riksbank
en

KS ? Lämnas till Riksbanken

Verksamhets
statistik

Bevaras Kan ingå i 
verksamh
etsberätt
else

KS ? Kan ingå i 
verksamhetsberättelse

Verksamhets
statistik

Bevaras Gäller 
årsstastis
tik

KS ? Gäller årsstastistik

Årsredovisni
ng. Trycksak

Bevaras Ett ex av 
varje 
årsredovi
sning ska 
arkiveras

KS ? Ett ex av varje årsredovisning 
ska arkiveras

Årsredovisni
ngar för 
bolag

Bevaras KS ?

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse
Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Kopior och 
dubbletter 
som inte har 
någon
funktion.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att det 
finns
arkivexemplar hos 
myndigheten med
samma innehåll.

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Inkomna 
eller 
expedierade
framställning
ar, 
förfrågningar 
och
meddelande
n av tillfällig 
betydelse 
eller
rutinmässig 
karaktär.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Handlingar 
som har 
inkommit för
kännedom 
och som inte 
har föranlett
någon 
åtgärd.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att de 
även i övrigt är
av ringa betydelse.
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Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Inkomna 
handlingar 
som inte 
berör
myndigheten
s 
verksamhets
område,
eller som är 
meningslösa 
eller
obegripliga.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att 
handlingarna
inte kräver vidare befordran 
till annan
myndighet eller enskild för 
åtgärd.

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Register, 
liggare, listor 
och andra
tillfälliga 
hjälpmedel 
som har 
tillkommit
för att 
underlätta 
myndigheten
s arbete.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att de 
saknar
betydelse när det gäller att
dokumentera myndighetens
verksamhet, att återsöka 
handlingar
eller att upprätthålla 
samband inom
arkivet.

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Mottagnings - 
och 
delgivningsb
evis

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att de 
inte har
påförts anteckning som 
tillfört ett
ärende sakuppgift.

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Handlingar 
som endast 
tillkommit 
för
kontroll av 
postbefordra
n.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att de 
inte längre
behövs som bevis för att en 
försändelse
har in kommit till eller utgått 
från
myndigheten. Här avses t.ex.
inlämningskvitton och 
kvittensböcker för
avgående post.

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Loggar för e-
post och fax

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att de 
inte längre
behövs för kontroll av 
överföringen, och
att de inte heller behövs för 
återsökning
av de handlingar som 
inkommit till eller
utgått från myndigheten och 
som skall
bevaras.

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

Del A. 
Handlingar 
som genom 
sitt 
informationsin
nehåll eller sin 
funktion är av 
tillfällig
eller ringa 
betydelse

Handlingar 
som utgjort 
underlag för
myndigheten
s interna 
planering 
och
verksamhets
redovisning, 
när
sammanställ
ning eller 
annan
bearbetning 
har gjorts.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att 
handlingarna
inte heller i övrigt har någon 
funktion.
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Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

DEL B. 
Handlingar 
som är av 
tillfällig 
betydelse 
genom att 
innehållet har 
överförts till
nya 
databärare, 
eller genom 
att 
handlingarna 
på annat sätt 
har ersatts av 
nya
handlingar

Handlingar 
som har 
inkommit till
myndigheten 
eller 
expedierats 
från
myndigheten 
i elektronisk 
form, t.ex. 
epost,
om 
handlingarna 
har överförts 
till
annat format 
eller annan 
databärare, 
t.ex.
genom 
utskrift på 
papper. En 
förut
sättning är 
att 
överföringen 
endast har
medfört 

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten För att förlusten skall anses 
ringa, krävs
att handlingarna inte är 
autentiserade
genom elektroniska 
signaturer eller
motsvarande. De får inte 
heller vara
strukturerade på ett sådant 
sätt att
betydande 
bearbetningsmöjligheter går
förlorade.

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

DEL B. 
Handlingar 
som är av 
tillfällig 
betydelse 
genom att 
innehållet har 
överförts till
nya 
databärare, 
eller genom 
att 
handlingarna 
på annat sätt 
har ersatts av 
nya
handlingar

Handlingar 
som 
upprättas 
och sprids
elektroniskt i 
informations
syfte, t.ex.
webbsidor.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att 
handlingarna har
överförts till annat 
lagringsformat eller
annan databärare för 
bevarande. Om
överföringen innebär förlust 
av samband
med andra handlingar inom 
eller utom
myndigheten, t.ex. genom 
elektroniska
länkar, får en bedömning 
göras i varje
enskilt fall av länkarnas värde. 
Handlingar
av denna typ som är felaktiga 
eller
inaktuella, under 
förutsättning att de
ersätts av 
rättade/uppdaterade
handlingar. En förutsättning 
är att de
uppgifter som 
rättats/uppdaterats endast
är av tillfälligt intresse (t.ex. 
adress,

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

DEL B. 
Handlingar 
som är av 
tillfällig 
betydelse 
genom att 
innehållet har 
överförts till
nya 
databärare, 
eller genom 
att 
handlingarna 
på annat sätt 
har ersatts av 
nya
handlingar

Handling 
som 
inkommit till 
myndigheten 
i icke 
autentiserad 
form, t.ex. 
fax eller e-
post, om en 
autentiserad 
handling 
med samma 
innehåll har 
inkommit i 
ett senare 
skede.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att 
handlingen inte har påförts 
några anteckningar av 
betydelse för myndighetens 
beslut eller för 
handläggningens gång. Om 
den först inkomna 
handlingen påförts 
ankomststämpel bör den 
bevaras till dess att ärendet 
har avslutats, om inte 
ankomsttiden dokumenterats 
på annat sätt, t.ex. i diarium 
eller lätt tillgänglig logglista. I 
de fall ärendet rör 
myndighetsutövning mot 
enskild bör handlingen 
bevaras till dess att 
överklagandetiden har löpt 
ut.
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Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

DEL B. 
Handlingar 
som är av 
tillfällig 
betydelse 
genom att 
innehållet har 
överförts till
nya 
databärare, 
eller genom 
att 
handlingarna 
på annat sätt 
har ersatts av 
nya
handlingar

Handling 
som 
inkommit till 
myndigheten 
i form av 
meddelande 
i 
röstbrevlåda, 
telefonsvarar
e och 
motsvarande
, och som 
tillfört ett 
ärende 
sakuppgift.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att 
innehållet dokumenterats i 
en tjänsteanteckning som 
tillförts övriga handlingar i 
ärendet

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

DEL B. 
Handlingar 
som är av 
tillfällig 
betydelse 
genom att 
innehållet har 
överförts till
nya 
databärare, 
eller genom 
att 
handlingarna 
på annat sätt 
har ersatts av 
nya
handlingar

Felaktiga 
uppgifter i 
ADB-
upptagningar 
av 
registerkarak
tär, vilka 
tillkommit 
genom 
skrivfel, 
räknefel eller 
motsvarande 
förbiseendef
el.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att 
rättning har skett

Handlingar av 
tillfällig och 
ringa 
betydelse

DEL B. 
Handlingar 
som är av 
tillfällig 
betydelse 
genom att 
innehållet har 
överförts till
nya 
databärare, 
eller genom 
att 
handlingarna 
på annat sätt 
har ersatts av 
nya
handlingar

Handlingar 
som har 
överförts till 
annan 
databärare 
inom samma 
medium.

Vid inaktualitet KS Arkivmyndigheten Under förutsättning att de 
inte längre behövs för sitt 
ändamål, t.ex. arkivexemplar 
av ADB-upptagningar och 
mikrofilm (säkerhets-, mellan- 
och bruksexemplar) som har 
ersatts av nya exemplar, samt 
ADB-upptagningar som 
endast framställts för 
överföring, utlämnande, utlån 
eller spridning av handlingar.



 § 45 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden - UN-2022/116-1 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden : 20220517 Informationshanteringsplan Utbildningsnämnden

nej Diarieförs i Public 360
ja IST administration
förekommer Pärm hos samordnare

Verksamhetsystem Extens
Stratsys
Elevakt hos sakkunnig
UNIKUM
ansvarig förskollärare
digitalt i Teams
avsedd pärm på förskola
hos läraren
Sparas i låst arkivskåp hos administratör
Digitalt i system (draftit)
annan e-tjänst
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Handling Registrering/förvaring Gallring Sekretess: Välj nej, ja eller 

förekommer

Anmärkning

2.7 Skolskjuts

Ansökan och beslut om skolskjuts I digitalt 
skolskjutsprogram

3 år förekommer

Ansökan och beslut om skolskjuts som 
blivit överklagade

Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer

Avtal med utförare Diarieförs i Public 360 Bevaras nej

Beslut om dispensansökningar om 
skolskjuts i enskilt fall

Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer Delegationsbeslut

Dispensansökningar om skolskjuts i 
enskilt fall

Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer Växelvis boende, Val av annan skola, 
trafikförhållanden, särskilda skäl

För skolskjutsverksamheten inkomna 
uppgifter, elevförteckningar, scheman 
m.m.

IST/Skolskjutsprogram Vid inaktualitet nej Med uppgift om till kommunen inkomna bidrag, 
vad kommunen betalat ut och eventuellt vad som 
är återbetalningspliktigt

För skolskjutsverksamheten relevanta 
uppgifter i skolskjutsprogrammet

I digitalt 
skolskjutsprogram

Vid inaktualitet nej Elevregister, ramscheman, nationell vägdatabas, 
gång- och cykelvägar, trafikdata, Antal elever 
som har skolskjuts, antal som har upphandlad 
skolskjuts, antal som har kombination av 
upphandlad skolskjuts och linjetrafik

Kostnadsredovisningar avseende 
skolskjuts

Bevaras nej Ingår i kommunens gemensamma 
ekonomisystem

Register över dispenser, utfall, namn, 
skola, typ av skolskjuts

I digitalt 
skolskjutsprogram

Vid inaktualitet nej

Skolskjutsbeslut i skolskjutsprogrammet I digitalt 
skolskjutsprogram

Vid inaktualitet förekommer Hanteras elektroniskt

Skolskjutsregister I digitalt 
skolskjutsprogram

3 år efter sista 
anteckningen

nej T.ex. med uppgifter om antagna entreprenörer, 
antalet elever per skjuts, färdtid m.m. Kan 

Skolskjutsreglemente Diarieförs i Public 360 Bevaras nej

Årsstatistik över skolskjutsverksamheten Bevaras nej Ingår i årsredovisningen

Övriga handlingar rörande 
skolskjutsverksamheten

Vid inaktualitet förekommer Med undantag för räkenskapsinformation

Ansökningar och beslut om 
inackorderingstillägg, anslutningsresa och 
kontantersättning 

I digitalt 
skolskjutsprogram

 3 år

förekommer
 Under förutsättning att vederbörlig kontroll och 
redovisning skett

Information om busskort och resersättning I digitalt 
skolskjutsprogram

Vid inaktualitet förekommer
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja eller 

förekommer

Anmärkning

Ansökan och beslut om förskola på obekväm 
arbetstid

Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer Sedan 2020 förekommer ej omsorg 
på obekväm tid

Ansökan och beslut om reducerad eller borttagen 
avgift

IST administration Bevaras

Ansökan och beslut som rör barn som är kvar på 
förskoleplats efter flytt till annan kommun

Pärm hos samordnare Vid inaktualitet förekommer

Ansökningar om plats eller ändring av plats inom 
förskola/pedagogisk omsorg/förskoleplats

IST administration 3 år förekommer

Autogiromedgivande IST administration Vid inaktualitet förekommer

Avgiftskontroll Verksamhetsystem Extens

förekommer

Dokumentation kring 
avgiftskontroll: överklaganden, 
kommunikation etc

Beslut om avstängning på grund av obetalda 
barnomsorgsavgifter

Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer gallras vid inaktualitet

Delegationsbeslut om utökad tid samt rätt att 
behålla plats i förskola på grund av särskilda skäl

annan e-tjänst Bevaras förekommer gallras vid inaktualitet

Dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet Stratsys Bevaras nej

Erbjudanden och svar om barnomsorgsplats samt 
placeringsmeddelanden IST administration

Vid inaktualitet förekommer

Förteckningar över barn i respektive förskola, 
pedagogisk omsorg etc. Placerade 15/10

IST administration Bevaras förekommer

Förteckningar över förskolor och pedagogisk 
omsorg

IST administration Bevaras nej

Föräldraenkäter Bevaras nej 1 ex av oifylld enkät + 
sammanställning

Handlingar kring barns förskoleplats i annan 
kommun IST administration 10 år förekommer

Inkomstuppgifter IST administration 3 år förekommer

Kölistor IST administration Vid inaktualitet förekommer Köstatistik bevaras

Lista ”Förslag avskrivningar fordringar” från 
Ekonomikontoret

Kopia i pärm hos 
samordnare

Vid inaktualitet förekommer Påskrivet original (av 
verksamhetschef) skickas tillbaka 
till Ekonomikontoret

Lista ”Restlängd verksamhet” från 
Ekonomikontoret

Kopia i pärm hos
samordnare

Vid inaktualitet nej Påskrivet original (av 
verksamhetschef) skickas tillbaka 
till Ekonomikontoret

Listor rörande obetalda barnomsorgsavgifter som 
kan leda till avstängning

Pärm hos
samordnare förskola

10 år förekommer

Nämndens godkännande av enskilda som 
bedriver förskoleverksamhet

Diarieförs i Public 360 Bevaras nej

Uppsägning av plats inom
förskola/pedagogisk omsorg

IST administration 3 år förekommer Kan även ske med pappersblankett

2.8 Förskola och barnomsorg
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Verksamhetsberättelser, årsberättelser från de 
olika omsorgsformerna

Stratsys Bevaras nej
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja 

eller förekommer

Anmärkning

Elevenkäter, 
sammanställningar/rapporter 
som upprättats

Diarieförs i Public 360 Bevaras nej 1 ex av oifylld enkät + sammanställning

Enkätsvar och andra underlag till 
enkäter

annan e-tjänst Vid inaktualitet förekommer Gallras efter sammanställning

Förteckningar eller register över 
elever som går i skolan i en 
annan kommun.

IST administration Bevaras förekommer Uppgifter om skolkommun bör finnas i registret eftersom uppgifter 
rörande eleven kan behöva sökas även efter mycket lång tid.

Förteckningar över barn/elever i 
respektive fritidshem etc.

IST administration Bevaras förekommer Även beläggningsstatistik

Föräldraenkäter, 
sammanställningar/rapporter 
som upprättats

Diarieförs i Public 360 Bevaras nej 1 ex av oifylld enkät + sammanställning

Handlingar kring elevs skolgång 
i annan kommun

Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer Utredning, avtal m.m.

Handlingar rörande samverkan 
skola-arbetsliv

Bevaras Handlingar av tillfällig betydelse får gallras

Handlingar rörande val av skola IST administration 1 år förekommer De flesta val görs direkt av vårdnadshavare genom e-tjänst. Val som görs 
via pappersblankett/e-post etc gallras när valet registrerats i 
verksamhetssystemet.

Statistik till andra myndigheter annan e-tjänst Vid inaktualitet nej

Yttranden från elevers 
hemkommuner kring 
vårdnadshavares/elevs önskemål 
om utbildningsplats i annan 
kommun samt beslut att ta emot 
elev från annan kommun. 
Förteckning eller register över 
elever som är folkbokförda i 
andra kommuner

IST administration Bevaras förekommer

2.9 Grundskola



 § 45 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden - UN-2022/116-1 Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden : 20220517 Informationshanteringsplan Utbildningsnämnden

Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja 

eller förekommer

Anmärkning

Beslut om mottagande i 
grundsärskola Diarieförs i Public 360 Bevaras ja
Ansökan och bilagor om 
mottagande i grundsärskola Elevakt hos sakkunnig Bevaras ja

Överklaganden Diarieförs i Public 360 Bevaras ja

2.10 Grundsärskola
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja eller 

förekommer

Anmärkning

3. Grundskola

3.1 Skolbibliotek (ej kombinerade 

skol-/folkbibliotek)

Avtal/förbindelse med låntagare om 
lånekort

3 år Efter upphörd giltighet

Beståndsregister Bevaras Kan tas ut med en viss 
periodicitet, t.ex. vart tredje år

Egenupprättade informationsbroschyrer Bevaras

Inköp och prenumerationer Bevaras Förteckning över nyinköpta 
böcker, prenumerationer på 
tidskrifter etc.

Register över låntagare Vid inaktualitet

Statistik över låntagare, antal in- och 
utlån, antal lånade böcker, lån per bok 
etc.

Bevaras

Uppgifter om lån per elev Vid inaktualitet Vid återlämnande
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja 

eller förekommer

Anmärkning

3.2 Grundskola, elevakten

Anhörigblanketter IST administration Vid inaktualitet förekommer
Anmälan och beslut om svenska 
som andraspråk

UNIKUM Vid inaktualitet förekommer

Anmälan om in- och utflytt IST administration Vid inaktualitet förekommer
Anmälan, berättelser, till 
socialtjänst eller polis, samt 
bekräftelse på anmälan från 
socialtjänst eller polis.

annan e-tjänst Bevaras förekommer

Anmälan/avanmälan om 
modersmålsundervisning

annan e-tjänst Vid inaktualitet förekommer När eleven slutat skolan

Ansökan och beslut m.fl. 
handlingar om särskild 
undervisning, t.ex. på sjukhus, 
specialpedagog m.m.

Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer

Ansökan och beslut m.fl. 
handlingar om särskilda 
utbildningsinsatser, t.ex. 
särskild undervisningsgrupp
eller anpassad studiegång

Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer

Ansökan och beslut om 
anpassad studiegång

Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer

Ansökan och beslut om 
studiehandledning på 
modersmål

Pärm hos samordnare Vid inaktualitet förekommer Gallras när eleven slutar

Ansökan och beslut om särskilt 
stöd, särskild undervisning

Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer (med ev underlag, t.ex. läkarintyg)

Ansökan och beslut om att få gå 
om en årskurs eller uppflyttning 
till högre årskurs

Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer

Anteckningar från 
utvecklingssamtal

hos läraren Vid inaktualitet förekommer Under förutsättning att uppgifter för uppföljning m.m. dokumenteras 
i t.ex. åtgärdsprogram.

Beslut och handlingar rörande 
omprövning av betyg

UNIKUM Bevaras förekommer

Diagnostiska prov, 
elevlösningar

hos läraren Vid inaktualitet förekommer

Diverse delegationsbeslut 
angående elev

Elevakt hos sakkunnig Bevaras ja 1 ex skickas omgående till registrator för registrering i allmänna 
diariet samt för anmälan i nämnd

Diverse rektorsbeslut angående 
elev

Sparas i låst arkivskåp hos 
administratör

Bevaras ja Om beslutet ska anmälas till huvudman, skickas 1 ex till 
förvaltningskontoret
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Dokumentation av gjorda 
stödinsatser

Sparas i låst arkivskåp hos 
administratör

Bevaras ja

Elevers egna texter/berättelser hos läraren Vid inaktualitet förekommer Får lämnas till vårdnadshavare eller skickas med elev hem
Frånvarorapporter IST administration Efter avslutad skolgång förekommer

Handlingar gällande 
utvecklingssamtal

hos läraren Bevaras förekommer Handlingar av ringa betydelse får gallras. Handlingar som ska 
bevaras följer med till ny skolenhet alt levereras till kommunarkivet

Handlingar rörande disciplinära 
åtgärder (avstängning, 
förvisning av elev, varning etc.)

UNIKUM Bevaras förekommer Om åtgärden ska anmälas till huvudman, skickas 1 ex till 
förvaltningskontoret

Handlingar rörande friluftsdagar 
och utflykter

Pärm hos samordnare Vid inaktualitet nej T.ex. medgivande från vårdnadshavare kring deltagande

Handlingar rörande praktik och 
praktikplatser

Pärm hos samordnare Vid inaktualitet nej T.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked, omdömen. Under 
förutsättning att uppgifter om genomförd praktik dokumenteras i 
elevmatrikel eller motsvarande

Handlingar rörande samtycken 
enligt GDPR

IST administration Vid inaktualitet förekommer För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken bör vara tidsbegränsade och 
gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång

Handlingar rörande skydd av 
personuppgifter i 
verksamhetssystem

Diarieförs i Public 360 Vid inaktualitet ja Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet och så länge som 
personen bär skydd runt personuppgift

Individuella utvecklingsplaner 
med omdömen

UNIKUM Bevaras förekommer

Inskrivningssamtal Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer
Intyg om anpassad studiegång UNIKUM Bevaras förekommer Intyg ska utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg
Intyg om avgång från 
grundskola

UNIKUM Bevaras förekommer Utfärdas om avgår utan slutbetyg. Bör förvaras tillsammans med 
betygskatalog.

Intyg om genomgången 
utbildning

UNIKUM Bevaras förekommer

Kartläggning och 
bedömningsstöd

Elevakt hos sakkunnig Bevaras ja

Korrespondens av rutinkaraktär annan e-tjänst Vid inaktualitet förekommer Handlingar med innehåll av kortvarig betydelse som tillfällig 
befrielse från idrott m.m.

Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev 
och/eller skolan

Elevakt hos sakkunnig Bevaras ja

Ledighetsansökan för elev Elevakt hos sakkunnig Vid inaktualitet förekommer Om det skrivs mer utförliga rektorsbeslut, är det inte nödvändigt att 
spara ansökan. Rektor kan uppdra till klasslärare att fatta beslut för 
enstaka dagar upp till 10 dagar/läsår.

Närvaro- och frånvarouppgifter IST administration Vid inaktualitet förekommer
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Rapportering om kränkande 
behandling inklusive handlingar 
i utredning av händelse, samt 
åtgärder

UNIKUM Bevaras förekommer Handlingar som inkommer via papper, e-post etc gallras när de 
registrerats i systemet

Rapportering rörande skador, 
tillbud etc för elever

Digitalt i system (draftit) Bevaras förekommer Handlingar som inkommer via papper, e-post etc gallras när de 
registrerats i systemet

Resultat av prövning och 
anteckning om betyg

UNIKUM Bevaras förekommer Har samma betydelse som betygskatalog och bör förvaras 
tillsammans med den

Riskanalyser vid utflykter UNIKUM Vid inaktualitet nej
Skriftlig bedömning/omdöme Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer Bifogas betygskopian
Skriftliga tester och prov, 
elevlösningar, screening

Elevakt hos sakkunnig Vid inaktualitet förekommer Då betyg är satt och tiden för omprövning av betyg löpt ut. 
Alternativt när omdöme/bedömning skrivits.

Specialpedagogens/pedagogisk 
handledares utredningar

Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer

Språkval UNIKUM Vid inaktualitet förekommer
Teckningar och dylikt hos läraren Vid inaktualitet nej Får lämnas till vårdnadshavare
Testmaterial för att följa elevers 
språk-, läs- och skrivutveckling

Elevakt hos sakkunnig 1 år efter avslutad 
skolgång

förekommer Om det rör elev där åtgärdsprogram upprättats bevaras materialet i 
elevmappen

Underlag för registrering Pärm hos samordnare Vid inaktualitet eller efter 
avslutad skolgång

förekommer Meddelanden om skol- eller klassbyten, in- och avflyttning, frånvaro 
m.m.

Uppgifter om nyanländ elev 
med annat modersmål än 
svenska

IST administration Efter avslutad skolgång förekommer

Uppgifter om studieplan, tillval, 
studieavbrott, skolgång.

Pärm hos samordnare Bevaras förekommer

Åtgärdsprogram Elevakt hos sakkunnig Bevaras förekommer
Överenskommelse om t.ex. 
datoranvändning

Pärm hos samordnare Vid inaktualitet förekommer När eleven slutat grundskolan

Överklaganden Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer
Överklaganden av beslut om 
placering i särskild 
undervisningsgrupp

Diarieförs i Public 360 Bevaras förekommer
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja eller 

förekommer

Anmärkning

3.3 Grundskola, övrigt

Ansökan om projektbidrag Diarieförs i Public 360 Bevaras nej
Arbetsplan, arbetsmiljöplan, 
jämställdhetsplan, hälsoplan, 
likabehandlingsplan och diverse 
handlingsplaner

UNIKUM Bevaras nej

Beställningar av läromedel annan e-tjänst Vid inaktualitet nej Fakturor sparas i 10 år
Betygskataloger, 
betygssammanställningar, 
betygskopior.

UNIKUM Bevaras förekommer Eventuella sifferkoder och förkortningar ska förklaras. Tas fram 
årsvis efter klass. Betygskopior endast åk 9 eller om eleven slutar 
dessförinnan. Ev kan terminsbetyg gallras när slutbetyget är 
fastställt.

Dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet

annan e-tjänst Bevaras nej

Egenproducerat läromedel hos läraren Bevaras nej Om det finns ett egenvärde
Enkäter annan e-tjänst Bevaras förekommer 1 ex av oifylld enkät + sammanställning
Fotografier samlade för att belysa 
verksamheten

UNIKUM Bevaras förekommer Sådant som inte belyser verksamheten lämnas över till 
vårdnadshavarna när barnet slutar skolan. Media som är 
elektroniskt lagrad kan inte bevaras i arkivet. Fotografier ska på 
baksidan med blyerts vara beskrivning av vad bilden föreställer. 
Till bilder bör biläggas information om aktiviteten som blivit 
fotograferad försedda med år och en beskrivning av vad bilden
föreställer. Till bilder bör biläggas information om aktiviteten 
som blivit fotograferad.

Förteckning och fördelning över 
premier och stipendier

UNIKUM Bevaras förekommer

Förteckning över elever med 
svenska som andraspråk

UNIKUM Bevaras förekommer

Förteckning över elever som fått 
modersmålsundervisning och 
studiehandledning

annan e-tjänst Bevaras förekommer

Förteckning över elevers placering 
vid PRAO

Pärm hos samordnare Bevaras förekommer

Förteckningar över läromedel UNIKUM Vid inaktualitet nej
Föräldraråd, skolråd, protokoll UNIKUM Bevaras förekommer Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet skickas till rektor 

(som ansvarar för att lämna det vidare för arkivering)
Handlingar rörande konsert- eller 
teaterbesök eller andra kulturella 
aktiviteter

annan e-tjänst Bevaras nej Handlingar av vikt eller kulturhistoriskt värde

Handlingar rörande projekt UNIKUM När inblandade 
elever slutat skolan

nej För stora projekt som rör en större grupp elever bevaras 
redovisningen

Handlingar rörande studieresor, 
skolresor och lägerskolor

UNIKUM Bevaras nej Handlingar av vikt eller kulturhistoriskt värde
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Handlingar rörande 
undervisningsprojekt av särskild 
och/eller lokal betydelse

UNIKUM Bevaras nej

Handlingar som presenterar de 
ämnen eleverna kan välja som tillval

UNIKUM Bevaras nej

Information, meddelanden till 
vårdnadshavarna

UNIKUM Vid inaktualitet förekommer

Inspektionsrapporter från andra 
myndigheter inom Knivsta kommun

Diarieförs i Public 360 Vid inaktualitet nej Kopior på skolorna kan gallras vid inaktualitet – original ska 
registreras i Office 360

Inspektionsrapporter från externa 
myndigheter

Diarieförs i Public 360 Vid inaktualitet nej Kopior på skolorna kan gallras vid inaktualitet – original ska 
registreras i Office 360

Internkontroll, arbetsmiljö, 
psykosocial arbetsmiljö

annan e-tjänst Bevaras nej

Kemikalieförteckning, 
varuinformation

Pärm hos samordnare Vid inaktualitet nej

Klasslistor, gruppförteckningar IST administration Bevaras förekommer Inkl in- och utflyttningar (OBS inte blanketten) Med fullständiga 
namn och personnummer

Kodplaner och övriga förklaringar 
rörande betygsuppgifter

UNIKUM Bevaras nej

Kunskapsprofiler UNIKUM Vid inaktualitet nej Gäller samtliga ämnen
Kvalitetsredovisningar Stratsys Bevaras nej
Lokala kursplaner, arbets- och 
timplaner

UNIKUM Bevaras nej

Lokala verksamhetsplaner etc. Stratsys Bevaras nej
Lokalt upprättad statistik UNIKUM Bevaras nej
Lärarschema UNIKUM Vid inaktualitet nej Klasschema bör dock bevaras, se ovan
Läsårsdata Diarieförs i Public 360 Bevaras nej Inkl timplaner som visar tillämpningen av läroplanen
Läsårsschema, slutligt för varje 
läsår och skolenhet

IST administration Bevaras nej

Meddelanden och information av 
tillfällig betydelse från myndigheter, 
andra skolor etc.

annan e-tjänst Vid inaktualitet nej

Nationella prov i svenska och 
svenska som andra språk, 
elevlösningar, samtliga delar.

UNIKUM Bevaras förekommer Klassvis, allt för samma individ på samma ställe.

Nationella prov, elevlösningar i 
samtliga ämnen utom svenska

UNIKUM 5 år förekommer

Nyhetsbrev, infobrev, veckobrev 
etc.

UNIKUM Vid inaktualitet nej Bevara endast uppgifter av vikt och/eller som belyser 
verksamheten

Ordningsregler UNIKUM Bevaras nej
Organisationsplaner UNIKUM Bevaras nej
Protokoll elevrådsmöten UNIKUM Bevaras förekommer Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet skickas till rektor 

(som ansvarar för att lämna det vidare för arkivering)
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Protokoll eller minnesanteckningar 
från lokala samverkansgrupper 
inom skolan eller annan 
avgränsning

UNIKUM Bevaras förekommer

Protokoll från klassråd och andra 
sammankomster om pedagogiska 
frågor eller elevhälsa t.ex. 
arbetsenhetskonferenser, 
ämneskonferenser, 
klasskonferenser, studiekonferenser

UNIKUM Bevaras förekommer Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet skickas till rektor 
(som ansvarar för att lämna det vidare för arkivering)

Protokoll från ledningskonferenser digitalt i Teams Bevaras förekommer
Protokoll med bilagor från 
verksamhetsmöten, personalmöten 
etc

digitalt i Teams Bevaras förekommer

Protokoll skolkonferenser annan e-tjänst Bevaras förekommer
Sammanställningar över resultat i 
nationella prov i svenska

annan e-tjänst Bevaras förekommer

Sammanställningar över resultat i 
nationella prov utom svenska

UNIKUM 5 år nej

Skolkataloger, fotokataloger, 
klassfoton

UNIKUM Bevaras förekommer

Skolornas och/eller förvaltningens 
egna prov, t.ex. Fonolek, Ord och 
Bild, Utvärdering i Matematik etc.

Vid inaktualitet nej

Skolplaner annan e-tjänst Bevaras nej
Statistik och analys av skolornas 
och/eller förvaltningens egna prov, 
t.ex. Fonolek, Ord och Bild, 
Utvärdering i Matematik etc.

annan e-tjänst Bevaras nej I förekommande fall
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj 

nej, ja eller 

förekommer

Anmärkning

4. Grundsärskola

För de handlingar som ej är omnämnda 
nedan, är kapitlet om grundskolan 
tillämpligt.
4.1 Grundsärskola, elevakten/elevmappen

Handlingar rörande särskild 
undervisning, t.ex. på sjukhus

UNIKUM Bevaras förekommer

Individuella utvecklingsplaner med 
omdömen

UNIKUM Bevaras förekommer

Intyg om genomgången
utbildning

UNIKUM Bevaras förekommer

Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev och/eller 
skolan

UNIKUM Bevaras förekommer Gallring får ske inom korrespondensen

Pedagogiska utredningar/journaler med 
bilagor

UNIKUM Bevaras förekommer

Rutinkorrespondens annan e-tjänst Vid inaktualitet förekommer Handlingar med innehåll av kortvarig 
betydelse som tillfällig befrielse från 
gymnastik m.m.

Samlat betygsdokument UNIKUM Bevaras förekommer I de fall det getts istället för slutbetyg. 
Ska läggas tillsammans med betygen.

Scheman, individuella UNIKUM Bevaras förekommer
Studieomdömen UNIKUM Bevaras
Åtgärdsprogram UNIKUM Bevaras förekommer
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, 

ja eller 

förekommer

Anmärkning

4.2 Grundsärskola, övrigt

Arbetsplaner UNIKUM Bevaras nej
Betygskataloger, 
betygssammanställningar, 
betygskopior.

UNIKUM Bevaras förekommer Endast åk 9 eller om eleven slutar 
dessförinnan. Eventuella sifferkoder och 
förkortningar ska förklaras. Tas fram 
årsvis efter klass. Betygskopior endast åk 
9 eller om eleven slutar dessförinnan. Ev 
kan terminsbetyg gallras när slutbetyget är 
fastställt.

Fotografier, samlade för att belysa 
den egna verksamheten

UNIKUM Bevaras förekommer Fotografier ska på baksidan med blyerts 
vara försedda med år och en beskrivning 
av vad bilden föreställer. Till bilder bör
biläggas information om aktiviteten som 
blivit fotograferad.

Handlingar rörande elevens val UNIKUM Bevaras förekommer
Inspektionsrapporter från andra 
myndigheter inom Knivsta 
kommun

Diarieförs i Public 360 Vid inaktualitet nej

Inspektionsrapporter från externa 
myndigheter

Diarieförs i Public 360 Bevaras nej

Kursplaner UNIKUM Bevaras nej
Ordningsregler, handlingar rörande 
ordningen vid skolenheterna samt 
tillsyn av vård av lokaler, 
inventarier och utbildningsmaterial

UNIKUM Bevaras nej Utfärdas av nämnden och finns vanligen i 
handlingarna till protokollen

Protokoll eller minnesanteckningar 
från lokala samverkansgrupper 
inom skolan eller annan 
avgränsning

UNIKUM Bevaras förekommer

Protokoll, beslutskonferenser UNIKUM Bevaras förekommer
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Protokoll, elevvårdskonferenser 
och klassråd, och andra 
sammankomster om pedagogiska 
frågor eller elevhälsa t.ex. 
arbetsenhetskonferenser, 
klasskonferenser, skolkonferenser 
eller liknande.

UNIKUM Bevaras förekommer

Protokoll, lokala styrelser, 
skolråd/föräldraråd/klassråd

UNIKUM Bevaras förekommer

Timplaner UNIKUM Bevaras nej
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, 

ja eller förekommer

Anmärkning

5. Förskola

Barnkort (anhöriga med kontaktuppgifter, 
vaccinationer, modersmål)

UNIKUM 1 år efter att barnet 
slutat förskolan

förekommer

Diverse delegationsbeslut angående barn UNIKUM Bevaras förekommer 1 ex skickas 
omgående till 
samordnare samt till 
registrator för 
registrering i 
allmänna diariet och 
anmälan i nämnd

Handlingar från utvecklingssamtal UNIKUM Bevaras förekommer Om de tillför något – 
annars kan de gallras

Handlingar i utredning av händelse (trakasserier 
och/eller kränkande behandling)

Digitalt i system (draftit) Bevaras förekommer

Handlingar rörande skador och/eller tillbud Digitalt i system (draftit) Bevaras förekommer

Individuella utvecklingsplaner UNIKUM Bevaras förekommer Om de tillför något – 
annars kan de gallras

Korrespondens med barn/vårdnadshavare/annan 
med uppgifter väsentliga för barnet och/eller 
förskolan

UNIKUM Bevaras

Pedagogisk dokumentation enskilda barn, 
portfolio

UNIKUM Lämnas över till 
vårdnadshavarna när 
barnet slutar 
förskolan 

förekommer Även foton, film etc. 
(Se Foto, film etc 
ovan)

Specialpedagogens/pedagogisk handledares 
utredningar 

ansvarig förskollärare Bevaras förekommer

Tillstånd från vårdnadshavarna att barn får åka i 
personalbil 

Gallras omedelbart – 
se anmärkning

förekommer Ska inte upprättas – 
det ingår i 
anställningen 

Uppgifter om vistelsetid IST administration 3 år förekommer Planerad vistelse
Kartläggning av enskilt barns behov, 
handlingsplan och  anpassningar

UNIKUM förekommer

5.1 Förskola, barnakt eller motsvarande
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja eller 

förekommer

Anmärkning

Anteckningar från konsultationer, 
handledning av personal och 
barngruppsobservation.

UNIKUM 10 år efter sista kontakt förekommer

Arbetsplan, arbetsmiljöplan, 
jämställdhetsplan, hälsoplan, 
likabehandlingsplan och diverse 
handlingsplaner

digitalt i Teams Bevaras nej

Barnskyddsrond digitalt i Teams Bevaras nej
Dagböcker och 
planeringskalendrar

digitalt i Teams Vid inaktualitet nej Bevaras om de dokumenterar verksamheten

Dokumentation om pedagogisk 
inriktning och verksamhet

UNIKUM Bevaras nej Även större gemensamma arbeten

Fotografier samlade för att belysa 
verksamheten

UNIKUM Bevaras nej Sådant som inte belyser verksamheten kan lämnas över till vårdnadshavarna när barnet 
slutar förskolan. Fotografier ska på baksidan med blyerts vara försedda med år och en 
beskrivning av vad bilden föreställer. Till bilder bör biläggas information om aktiviteten 
som blivit fotograferad.

Föräldraråd, protokoll digitalt i Teams Bevaras nej Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet skickas till rektor (som ansvarar för att 
lämna det vidare för arkivering)

Information, meddelanden till 
vårdnadshavare

UNIKUM Vid inaktualitet nej

Inspektionsrapporter från andra 
myndigheter inom Knivsta 
kommun

digitalt i Teams Vid inaktualitet nej

Inspektionsrapporter från externa 
myndigheter

digitalt i Teams Bevaras nej

Internkontroll, arbetsmiljö, 
psykosocial arbetsmiljö

digitalt i Teams Bevaras nej

Kemikalieförteckning,
varuinformation

avsedd pärm på förskola Vid inaktualitet nej

Lokala arbetsplaner,
verksamhetsplaner etc.

digitalt i Teams Bevaras nej

Nyhetsbrev, informationsbrev UNIKUM Vid inaktualitet nej
Närvarolistor 3 år nej
Personalscheman som redovisar 
personaltäthet, öppettider m.m.

digitalt i Teams Vid inaktualitet nej

Protokoll eller 
minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper inom 
förskolan eller annan avgränsning

digitalt i Teams Bevaras nej Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet skickas till rektor (som ansvarar för att 
lämna det vidare för arkivering)

Protokoll med bilagor från 
verksamhetsmöten, 
personalmöten, husmöten, 
avdelningsmöten etc

digitalt i Teams Bevaras förekommer Om det finns intressant information: Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet 
skickas till rektor (som ansvarar för att lämna det vidare för arkivering) I annat fall kan 
det gallras.

Riskanalyser vid utflykter UNIKUM Vid inaktualitet nej
Trygghetsenkäter med de äldsta 
förskolebarnen

UNIKUM Bevaras nej Om de tillför något

Organisationsplanering/skiss över 
avdelningar och barn

annan e-tjänst nej

Dagjournaler UNIKUM förekommer

5.2 Förskola, övrigt
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Handling Registrering/förvaring Gallras/bevaras Sekretess: Välj nej, ja eller 

förekommer

Anmärkning
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Handling Registrering/förvaring Gallras/Bevaras Sekretess: Välj nej, ja eller förekommer Anmärkning

Handlingar gällande ansökan 
och beslut om 
modersmålsundervisning och 
modersmålsstöd

Vid inaktualitet Samtliga originalhandlingar 
skickas till elevens skola för 
förvaring i elevakten

7. Modersmålsenheten
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-02 

Diarienummer 
UN-2022/79 

   

 

Utbildningsnämnden 

Läsårstider 2023/2024 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider för läsåret 2023/2024 för Knivsta 
kommuns kommunala skolor och förskolor enligt förvaltningens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innehåller läsårstider för läsåret 2023-2024. I förslaget till läsårstider för Knivstas 
kommunala skolor finns ännu inte planeringsdagar för förskola och fritidshem inlagda, då 
dessa är beroende av annat beslut i Utbildningsnämnden. Planeringsdagarna för förskola 
och fritidshem kommer att sammanfalla med skolans studiedagar i början och slutet av 
terminerna. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet är kostnadsneutralt. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-01 

Bilaga: Läsårstider 2023/2024 

 

Beslutet ska skickas till 

 Akten 

 Rektorer förskola och grundskola 

 Utbildningskontorets ledningsgrupp 

 

Tapio Liimatainen  

utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Läsårstiderna berör både elever och lärare.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Eleverna får förutom höstlov och sport-, påsk- och sommarlov även enstaka lovdagar under 
läsåret. 
 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

De enstaka lovdagarna kan innebära att en del av eleverna behöver placering på fritids 
dessa dagar. 
 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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LÄSÅRSTIDER 2023/2024 för Knivstas kommunala skolor 
 

  elever (85 dagar)  lärare (93 dagar) 

Höstterminen 2023 17/8-21/12  10/8-21/12  

      

  lovdagar  studiedagar lovdagar 

    10/8-16/8  

      

    29/9    29/9  

      
   30-31/10   30-31/10   

 vecka 44  1-3/11    1-3/11  

      

      

  elever (95 dagar)  lärare (101 dagar)  

Vårterminen 2024 10/1-13/6  8/1-18/6  

      

  lovdagar  studiedagar lovdagar 

     8/1-9/1  

      

 sportlov 19-23/2   19-23/2 

      

   11/3   11/3  
      

 påsklov  2-5/4    2-5/4 

      

   10/5    10/5 

      

   7/6    7/6 
      

    17-18/6  

      

 läsårsdagar  180 dagar   194 dagar  

 

PLANERINGSDAGAR 2023/2024 för Knivstas kommunala 

förskolor och fritidshem 

 ht 2023  

 vt 2024  
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-02 

Diarienummer 
UN-2022/101 

   

 

Utbildningsnämnden 

Revidering av regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk 
verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till revidering av regler och avgifter för förskola, 
annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb. 

Sammanfattning av ärendet 

Antalet planerings- och studiedagar för förskola och fritidshem ökar från fyra till fem dagar 
per läsår.  

Bakgrund 

Knivsta kommun har just nu fyra planerings- och studiedagar per läsår för förskola och 
fritidshem. Under dessa dagar erbjuds omsorg för de vårdnadshavare som har behov av 
detta.  

För att möta ett ökat krav på verksamhetsinnehåll, dokumentation, utvärdering och 
uppföljning önskar förvaltningen öka antalet dagar från fyra till fem/läsår. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet är kostnadsneutralt. 

Barnkonsekvensanalys 

Resultatet av ännu en planeringsdag är en ökad kvalité i verksamheterna. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Reviderade regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och 
fritidsklubb    

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola hämtad 
2022-05-02 

 

Beslutet ska skickas till 

- Akten 

- Utbildningskontorets ledningsgrupp 

- Rektorer i Knivsta kommun 

Tapio Liimatainen 
utbildningschef/skolchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Barn finns i de verksamheter som frågan berör. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ja 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Beslutet påverkar vårdnadshavares arbetstid, vilket indirekt påverkar barnen. 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Det kan vara svårt för barn att göra en konsekvensbedömning av beslutet. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Tills vidare 

 
Förvaltningschef, 
utbildningskontoret 



 § 47 Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet fritidshem och fritidsklubb - UN-2022/101-1 Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet fritidshem och fritidsklubb : Regler-avgifter-fsk-fritids från 20220701

 

2 

 

 

Innehåll 

 
1. Regler för förskola och pedagogisk verksamhet i Knivsta kommun ................................................... 3 

1 a. Förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn 1−5 år ...................................................... 3 

1 b. Ansökan ...................................................................................................................................... 4 

1 c. Placering ..................................................................................................................................... 4 

1 d. Öppettider ................................................................................................................................... 5 

1 e. Schema....................................................................................................................................... 6 
2. Regler för fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och fritidsklubb i Knivsta 
kommun ................................................................................................................................................ 6 

2 a. Fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och fritidsklubb ................................ 6 

2 b. Ansökan ...................................................................................................................................... 7 

2 c. Placering ..................................................................................................................................... 7 

2 d. Öppettider ................................................................................................................................... 7 

2 e. Schema ....................................................................................................................................... 8 
3. Gemensamt för förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb .................................... 8 

3 a. Inkomstanmälan .......................................................................................................................... 8 

3 b. Uppsägning ................................................................................................................................. 8 

3 c. Avstängning ................................................................................................................................ 8 

3 d. Planerings- och studiedagar ........................................................................................................ 9 
4. Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt fritidsklubb ................................................ 9 

4 a. Allmänt om avgifter ..................................................................................................................... 9 

4 b. Avgifter........................................................................................................................................ 9 

4 c. Avgifter för barn i behov av särskilt stöd .................................................................................... 10 

4 d. Avgifter för ”lovfritids” ................................................................................................................ 10 

4 e. Familjerabatt ............................................................................................................................. 10 

4 f. Kostnad för plats i förskola och pedagogisk omsorg .................................................................. 11 

4 g. Kostnad för plats i fritidshem och pedagogisk omsorg ............................................................... 11 

4 h. Kostnad för plats i fritidsklubb .................................................................................................... 11 
 



 § 47 Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet fritidshem och fritidsklubb - UN-2022/101-1 Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet fritidshem och fritidsklubb : Regler-avgifter-fsk-fritids från 20220701

 

3 

 

1. Regler för förskola och pedagogisk verksamhet i Knivsta kommun 
Verksamheten styrs av skollagen (2010:800), 8 kapitlet (förskolan), 25 kapitlet (annan pedagogisk 
verksamhet) och 14 kapitel (fritidshem). 

Verksamhet bedrivs dels i kommunal regi, dels i fristående regi och riktar sig till alla barn i 

åldern 1−13 år som är bosatta och stadigvarande vistas i kommunen. 

Administrationen i kommunen är gemensam för all verksamhet som får kommunala bidrag, 

vare sig den bedrivs i kommunal eller i fristående regi. 

 

1 a. Förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn 1−5 år 
Förskola: Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i åldern 1–5 år. Förskolan styrs av 
läroplan för förskolan. I förskolan bedrivs undervisning och utbildning. Det ska finnas 
högskoleutbildad personal.  
 
Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet utan är en 
alternativ utbildning. Läroplanen ska vara vägledande. I pedagogisk omsorg ska personal med 
utbildning eller erfarenhet finnas. Pedagogisk omsorg kan finnas i flera former såsom till 
exempel familjedaghem i den egna bostaden, flerfamiljssystem eller familjenätverk. 
Barngruppen är mindre – högst sju barn per pedagog. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i förskola/pedagogisk omsorg? 
Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare: 

• arbetar eller studerar.  
Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är föräldraledig för annat barn. 
Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds 15 timmar per vecka. Vid tvillingfödsel erbjuds 25 
timmar per vecka. 

• är arbetssökande och inskriven hos arbetsförmedlingen.  
Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds 15 timmar per vecka. 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev 
sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per 
vecka. 

 
Ett barn kan även ha rätt till förskola med anledning av barnets eget behov, vilket prövas 
särskilt. 

 

När har mitt barn rätt till en plats i förskola från 3 års ålder, allmän förskola? 

Allmän förskola erbjuds barn från och med september det år de fyller tre år. Verksamheten 
omfattar minst 525 timmar om året. 

 

Allmän avgiftsfri förskola erbjuds barn från september det år barnet fyller tre år. Verksamheten 
är avgiftsfri och gäller från september till och med maj och omfattar minst 525 timmar per år. Tiden 
är fördelad med 15 timmar per vecka, fem dagar i veckan mellan klockan 8–11. För att ha en 
förskoleplats med endast allmän avgiftsfri förskola behövs en särskild ansökan göras. Rätten till 
allmän avgiftsfri förskola startar en månad efter att ansökan tagits emot. 

 

Allmän avgiftsfri förskola kan inte påbörjas under juni, juli eller augusti. 
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När erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola? 

Allmän avgiftsfri förskola erbjuds inte: 

• under skolans lovdagar och studiedagar. 

• på pedagogisk omsorg. 

 
Om ditt barn vistas på förskolan mer än 15 timmar per vecka betalar du avgift. Under 
september till maj görs avdrag på avgiften med 25 % eftersom ditt barn har rätt till allmän 
förskola. Detta sker automatiskt och ingen ansökan behövs göras. Under perioden juni till 
augusti görs inget avdrag utan full avgift betalas. 
 
Vad gäller för dig som är föräldraledig och har barn mellan 3 och 5 år? 
Alternativ 1: En månad efter syskonets födelse övergår barnets ordinarie omsorgstid till 15 

timmar i veckan fördelade tisdag–torsdag mellan klockan 8:30 och 13:30. Förskola erbjuds 
även under skolans lovdagar och studiedagar. Avgift betalas.  
 

Alternativ 2: Mellan september och maj har ditt barn rätt till avgifstfri förskola 15 timmar i veckan 
fördelade måndag-fredag mellan klockan 8:00 och 11:00. Särskild ansökan behöver då göras. 
(Läs mer under rubriken ”När erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola?” på sidan 4) 

 
1 b. Ansökan 
Hur ansöker jag om plats i förskola eller pedagogisk omsorg? 

Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst och kan göras tidigast det datum då ditt barn  
är sex månader gammal. För att plats ska kunna erbjudas på önskat datum ska ansökan ha 
inkommit senast fyra månader innan. Platsgaranti gäller för barn folkbokförda i Knivsta Kommun. 
Ansökan registreras efter inkommet datum och blir din plats i kön. Ansökan kommer att bekräftas. 

 
För att kunna stå i kö ska barnet vara folkbokfört i eller på väg att flytta till kommunen. Adress och 
datum för inflyttning kan behöva styrkas med köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda 
i andra kommuner kan erbjudas placering i mån av plats samt om den kommun barnet är 
folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
 
1 c. Placering 
Vilka regler gäller vid placering? 
Knivsta kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet ska ske på ett sådant sätt att 

den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och vårdnadshavare. Har många 
samma önskemål om placering kan det förekomma att plats erbjuds som inte överensstämmer 
med vårdnadshavarens val av förskola eller pedagogisk omsorg. 

 

Huvudregel 

När en plats blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioriteringsordningen: 

1. Barn i behov av särskilt stöd 

2. Syskonförtur, barn som har ett syskon med pågående placering på önskad enhet . 

3. Ansökningsdatum 

4. Närhet. Med närhet menas att hänsyn tas till ett geografiskt område i vilken en eller flera 

förskolor/pedagogisk omsorg är belägna. Om närhet bedöms som likvärdig blir ålder 

avgörande. 

 

Undantag från huvudregel 

Från och med oktobers start till och med majs utgång kan en förskola eller pedagogisk omsorg 

få göra undantag från prioriteringsordningen. Barn i behov av särskilt stöd, syskonförtur och 

garantitid prioriteras dock först. 

 



 § 47 Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet fritidshem och fritidsklubb - UN-2022/101-1 Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet fritidshem och fritidsklubb : Regler-avgifter-fsk-fritids från 20220701

 

5 

 

Om enheten vill ansöka om att göra undantag från placeringsreglerna ska utbildningskontoret 

kontaktas med beskrivning av undantaget och motivera valet. Verksamheten kan inte göra 

undantag på grund av barnets kön, etnicitet, trosuppfattning eller funktionsnedsättningar. När 

ansökan inkommit behandlar utbildningskontoret denna samt fattar beslut. 

 

Vad gäller vid erbjudande om förskoleplats eller pedagogisk omsorg? 

Ett erbjudande om förskoleplats/pedagogisk omsorg skickas till vårdnadshavarna. Erbjudandet 

måste besvaras av båda vårdnadshavarna. Vid ja/nej-tack till erbjuden plats har  barnet inte kvar 

sin plats i kön. För att registrering åter ska kunna ske i kommunens aktuella kö måste en ny 

ansökan inkomma. 

 

Kan jag ändra de förskolor/pedagogisk omsorg som står i ansökan? 

Det går bra att ändra valda alternativ i ansökan innan erbjudande erhållits utan att ködatumet 

ändras. 

 

Kan jag ha uppehåll i placeringen? 

Under pågående termin augusti–juni kan den som vill ansöka om längre ledighet än två 

månader, men som längst tre månader, göra det och ändå behålla platsen. Ansökan sker 

skriftligen. Avgift betalas även när platsen inte används. 

 

Man kan inte inleda en placering med att ansöka om att inte använda sin plats, utan barnet ska 

ha varit inskrivet och närvarande under minst två månader från placeringsdatumet. 

 

Om barnet inte återkommer till verksamheten efter sin beviljade ledighet, sägs platsen upp. 

 

Vad gäller vid byte av placering? 

Byte kan göras tidigast sex månader före det datum plats önskas. Vid önskemål om byte 

behöver ny ansökan göras. Då erbjuds plats när det uppstår plats utifrån kön. 

 

I Knivsta kommun betalar man 12 månader för sin plats. Detta gäller även barn, folkbokförda i 

Knivsta, som byter från en placering i en annan kommun till en placering i Knivsta. 

 

1 d. Öppettider 
Vilka öppettider har förskola/pedagogisk omsorg? 

Förskola/pedagogisk omsorg öppnar tidigast klockan 06:30 och stänger senast klockan 18:30. 

Öppettider kan justeras inom dessa ramar efter barnens behov. 
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1 e. Schema 
När har mitt barn 1–5 år rätt till omsorg: 
• om jag förvärvsarbetar eller studerar? 

Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs utifrån hänsyn till 

vårdnadshavares arbete/studier samt restid. 

 

Vårdnadshavare ska ange barnets schema i e-tjänst som finns på kommunens hemsida. 

Ändringar ska anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg. Intyg från arbetsgivare kan 

begäras in och intyg från utbildningssamordnare ska bifogas för att styrka studier. Dessa mailas 

till Knivsta kommun. 

 

• om jag är arbetssökande eller föräldraledig? 

Barn som har förskoleplats eller pedagogisk omsorg har rätt att använda platsen med samma 

schematider fram till och med 1 månad efter det att vårdnadshavare blivit arbetssökande eller 

efter syskons födelse. Barn till arbetssökande och föräldralediga för annat syskon har sedan rätt 

till schematid med 15 timmar per vecka. 

 

Får barn vara i verksamheten vid vårdnadshavares ledighet och semester? 

Om vårdnadshavare har semester, schemalagd ledighet eller annan ledighet är grundprincipen 

att barnet inte har behov av omsorg, och barnet deltar då inte i verksamheten. Om 

vårdnadshavare tar ut föräldraledighet för barnet som går i verksamheten har barnet inte rätt till 

omsorg. 

 

2. Regler för fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och 
fritidsklubb i Knivsta kommun 
Verksamhetens styrs av Skollagen (2010:800), 14 kap. (fritidshemmet) och 25 kap. (annan 
pedagogisk verksamhet). 
 
2 a. Fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och fritidsklubb 
Fritidshem: Fritidshemmen finns vid varje skola och ska erbjuda en meningsfull fritid för barn i 
förskoleklass till och med årskurs 3. Det finns även möjlighet att fortsätta på fritidshemmet fram till 
och med årskurs 6. Verksamheten ska komplettera skolans utbildning och förstärka arbetet med 
läroplanens mål.  
 

Fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet: Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska 

skolväsendet utan är en alternativ utbildning. Läroplanen ska vara vägledande. I pedagogisk 

omsorg ska personal med utbildning eller erfarenhet finnas. Den kan finnas i flera former såsom 

till exempel familjedaghem i den egna bostaden, flerfamiljssystem eller familjenätverk. 

 

Fritidsklubb: Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år, kan man välja fritidsklubb i 

stället för fritidshem. På fritidsklubben tar eleverna ett större ansvar för sin fritid än tidigare. 

Elevernas intressen är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter. Verksamheten ska 

erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. 

Barnen kommer överens med sina vårdnadshavare om vilka dagar och tider de ska vara på 

fritidsklubben. 

 

Lovfritids: Om man enbart har behov av omsorg under lov, så finns det möjlighet att ansöka om 

”lovfritids” via e-tjänst eller blankett. Läs om avgifter för ”lovfritids” på sidan 10. 
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När har mitt barn rätt till en plats i fritidshem eller fritidshem i annan pedagogisk 
verksamhet? 
Fritidshem/fritidshem i annan pedagogisk verksamhet erbjuds elever i förskoleklass–årskurs 6 
vars vårdnadshavare: 

• arbetar eller studerar.  
Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på fritidshem/fritidshem i annan pedagogisk 
verksamhet samma tider som innan du blev sjukskriven. Om sjukpenning övergår till 
sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per vecka. 

 
En elev kan även ha rätt till fritidshem/fritidshem inom pedagogisk omsorg med anledning av 
barnets eget behov, vilket prövas särskilt. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i fritidsklubb? 
Fritidsklubb får erbjudas elever från och med höstterminen eleven fyller 10 år. Det är en öppen 
fritidsverksamhet där barnen inte är inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska 
delta. Öppen fritidsverksamhet är frivillig att delta i.  
 
2 b. Ansökan 
Hur ansöker jag om en plats på fritidshem eller fritidshem inom pedagogisk verksamhet?  
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst. Från och med årskurs 4 måste en ny 
ansökan göras inför varje läsår. För att kunna ansöka om plats behöver eleven vara folkbokförd i 
eller på väg att flytta till kommunen. Adress och datum för inflyttning kan behöva styrkas med 
köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda i andra kommuner kan erbjudas placering i 
mån av plats samt om den kommun barnet är folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
 
Hur ansöker jag om en plats på fritidsklubb? 
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst. Ansökan löper därefter på fram till och med 
vårterminen årskurs 6. För att kunna ansöka om plats behöver eleven vara folkbokförd i eller på 
väg att flytta till kommunen. Adress och datum för inflyttning kan behöva styrkas med 
köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda i andra kommuner kan erbjudas placering i 
mån av plats samt om den kommun barnet är folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
 

2 c. Placering 
Vad gäller vid platserbjudande till fritidshem, fritidshem inom pedagogisk omsorg eller 
fritidsklubb? 

Ett erbjudande om plats på fritidshem, fritidshem inom pedagogisk omsorg och fritidsklubb 
skickas till       vårdnadshavarna. Erbjudandet måste besvaras av båda vårdnadshavarna. 
 

2 d. Öppettider 
Vilka öppettider har fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg? 

Fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg öppnar tidigast klockan 06:30 och stänger 

senast klockan 18:30. Öppettider kan justeras inom dessa ramar efter barnens behov. 

 

Vilka öppettider har fritidsklubb? 

Fritidsklubben har öppet från det att skoldagen slutar fram till 17:00. 
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2 e. Schema 
När har eleven rätt till omsorg: 

• om jag förvärvsarbetar eller studerar? 

Fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs utifrån 

hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier samt restid.  

 

Vårdnadshavare ska ange barnets schema i e-tjänst på kommunens hemsida. Ändringar ska 

anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg. Intyg från arbetsgivare kan begäras in 

och intyg från utbildningssamordnare ska bifogas för att styrka studier. Dessa mailas till Knivsta 

kommun. 

 

• om jag blir arbetssökande eller föräldraledig? 

Elev som har fritidshem eller fritidshem inom pedagogisk omsorg har rätt att använda platsen 

fram till och med 1 månad efter vårdnadshavare blivit arbetssökande eller efter syskons födelse.  

 

Får eleven vara i verksamheten vid vårdnadshavares ledighet och semester? 

Om vårdnadshavare har semester, schemalagd ledighet eller annan ledighet är grundprincipen 

att eleven inte har behov av omsorg och deltar då inte i verksamheten.  

 

3. Gemensamt för förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 
 
3 a. Inkomstanmälan 
När och hur ska jag lämna in inkomstanmälan? 
Inkomstanmälan ska göras via kommunens E-tjänst: 

• i samband med att vårdnadshavare tackar ja till en plats,  

• vid ändrade inkomst- eller familjeförhållanden 
eller  

• på begäran av kommunen.  
Inkomstanmälan skall lämnas senast 14 dagar efter  inkomständring. När ny inkomstanmälan 
inkommit debiteras den nya avgiften från nästföljande kalendermånad om inget annat angivits. Vid 
utebliven inkomstanmälan debiteras full avgift enligt maxtaxan. 
 
För Fritidsklubb görs ingen inkomstanmälan, se mer under Avgifter på sidan 9. 
 
3 b. Uppsägning 
Hur säger jag upp min plats på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb? 

Uppsägning av plats ska göras via kommunens e-tjänst. Båda vårdnadshavarna 
behöver godkänna en uppsägning. Uppsägningstiden för plats är två månader och 
avgift betalas under uppsägningstiden. Detta gäller även om du har ditt barn placerat i 
annan kommun men är folkbokförd I Knivsta kommun. Uppsägning bekräftas från 
kommunen. 

 
Uppsägning av plats befriar ej från betalningsansvar om barnet  återkommer till 
förskoleverksamhet eller fritidshem/pedagogisk verksamhet inom tre månader. 
 
3 c. Avstängning 
Vad händer om jag inte betalar avgiften? 
Vid utebliven betalning av avgiften har Knivsta kommun rätt att stänga av barnet från fortsatt 
verksamhet. En omprövning av rätt till plats sker i dessa fall. 
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3 d. Planerings- och studiedagar 
När kan förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ha avvikande öppettider? 
Förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem har rätt att stänga sin verksamhet under fem 
dagar/ läsår för att ge personalen möjlighet till planering och fortbildning. Reducering av avgiften 
medges ej. Tillfälliga lösningar ska vid behov tillgodoses för barn och elever. 
 

4. Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt fritidsklubb 
 
4 a. Allmänt om avgifter 
Avgift betalas till den kommun där barnet är folkbokfört. I Knivsta kommun betalar man för sin plats 
under 12 månader. Alla som har barn placerade i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 
fritidsklubb betalar full månadsavgift. Detta gäller även barn, folkbokförda i Knivsta, som byter från 
en placering i en annan kommun till en placering i Knivsta.  
 
Vilka avgifter betalar jag för platsen? 
Hur mycket du ska betala i barnomsorgsavgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 
beror på hur mycket hushållet har i bruttoinkomst. Knivsta Kommun tillämpar maxtaxa. Det betyder 
att avgiften har en maximal högsta avgift per barn. Syskonrabatt ges då ett hushåll har mer än ett 
barn med plats i kommunal eller fristående verksamhet. Månadsavgiften betalas för innevarande 
månad från och med det datum då platsen erhållits enligt platserbjudandet. 
 
Vad är avgiftsgrundande inkomst? 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) så som 
inkomster och ersättningar.  
   Med hushåll avses både ensamstående och makar med eller utan gemensamma barn. Med 
makar ska jämställas par som är folkbokförda på samma adress.  
 
Hur anmäler jag mina inkomstuppgifter? 
Du anmäler din inkomst via kommunens E-tjänst. 
 
Vad ska jag göra om min inkomst ändras?  
Som vårdnadshavare är du skyldig att meddela aktuell/förändrad inkomst. Du anmäler din ändring 
via kommunens E-tjänst. 
   Knivsta kommun gör regelbundna stickprov för att bedöma riktigheten i lämnade 
inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot uppgifter hos andra 
myndigheter. 
 
Hur betalar jag min avgift?  
Möjlighet finns att betala avgiften via autogiro. Blankett finns att få på kommunhuset eller på 
kommunens hemsida. Betalning av avgiften kan också göras med e-faktura. Ansökan om 
betalning via e-faktura görs hos den egna banken.  

 
4 b. Avgifter  
Vilken avgift betalar jag  för barn som har  rätt till allmän förskola? 
Från september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till Allmän förskola. En reducering med 
25 % på avgiften görs under perioden september till och med maj. Under perioden juni–augusti 
sker inget avdrag utan full avgift betalas.  
 
Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän avgiftsfri förskola, 8:00–11:00) 
Du kan aktivt välja att barnet går 15 timmar per vecka, 3 timmar per dag avgiftsfritt under perioden 
september–maj. Särskild ansökan för plats på allmän avgiftsfri förskola behövs göras. Barnet får 
inte gå på förskolan när grundskolan har lov och studiedagar. 
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4 c. Avgifter för barn i behov av särskilt stöd 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas 
plats i förskolan om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt (8 kap. 7 § 
skollagen). Ett barns rätt till förskola med anledning av barnets eget behov fastställs efter särskild 
prövning. 
 
De barn som erhållit sin plats efter särskild prövning betalar ingen avgift för tid upp till 15 
timmar/vecka. För barn med tillsynsbehov som överstiger 15 timmar/vecka erläggs avgift 
med motsvarande 75 % av maxtaxan. 

 
4 d. Avgifter för ”lovfritids” 
Vad betalar jag för lovfritids? 
Avgiften för lovfritids är ett dagspris som beräknas med utgångspunkt i månadskostnaderna 
nedan. Särskild ansökan måste göras. 

 
4 e. Familjerabatt 
Finns det någon familjerabatt om flera barn från samma hushåll är placerade? 

I avgiftssammanhang räknas det yngsta barnet som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 
2 osv. oavsett om barnet är inskrivet i förskolan eller i fritidshem. Syskon som är 
folkbokförda på olika adresser omfattas inte av familjerabatten. 
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4 f. Kostnad för plats i förskola och pedagogisk omsorg 
Månadsavgiften betalas 12 månader per år. Eftersom barnet disponerar en plats betalas  
avgift även om barnet ej varit närvarande på grund av ledighet, sjukdom eller annan frånvaro. 
Inkomsttaket för maxtaxan är 52 410 kr per månad från 2022-01-01. 

• Månadsavgift för barn 1: 3 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 572 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 048 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 524 kr/mån 

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 
 
4 g. Kostnad för plats i fritidshem och pedagogisk omsorg  
Månadsavgiften betalas 12 månader per år. Eftersom barnet disponerar en plats betalas  
avgift även om barnet ej varit närvarande på grund av ledighet, sjukdom eller annan frånvaro. 
Inkomsttaket för maxtaxan är 52 410 kr per månad från 2022-01-01. 

• Månadsavgift för barn 1: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 048 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 524 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 524 kr/mån 

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 

 

4 h. Kostnad för plats i fritidsklubb 
För barn i fritidsklubb betalar du en fast avgift per barn och månad. Avgiften påverkas inte av din 
inkomst och ger ingen rabatt på andra avgifter för pedagogisk omsorg. 
 
Avgifter för fritidsklubb 2022 

• Månadsavgift: 200 kronor/månad 
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Handläggare 
Anna-Lena Persbacke 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-20 

Diarienummer 
UN-2022/115 

   

 

Utbildningsnämnden 

Trygghetsplan för Knivsta kommuns kommunala skolor 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Trygghetsplan för Knivsta kommuns kommunala 
förskolor och skolor enligt förvaltningens förslag. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innehåller en plan för att arbeta systematiskt och likvärdigt med trygghet för barn 
och elever. I förslaget finns också en plan för publicering på kommunens hemsida. 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet är kostnadsneutralt. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-31 
Bilaga: Trygghetsplan 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 
 
 
 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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I Knivsta kommun arbetar vi varje dag för att alla barn och ungdomar ska må bra och utveckla sitt 
lärande så långt som möjligt. En förutsättning för detta är en trygg miljö och ett aktivt arbete för att 
motverka de kränkningar som ändå uppstår. Till stöd för detta arbete finns kommunens 
trygghetsplan.  
  
Kommunens trygghetsplan syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar i alla verksamheter samtidigt 
som det ger möjlighet till lokala anpassningar.   
  
I Knivsta kommuns utbildningsverksamhet har alla rätt att känna sig trygga och respekterade oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering och kränkningar är 
oacceptabelt och får inte förekomma. Om diskriminering och kränkningar ändå skulle uppstå ska de 
aktivt motverkas och hanteras.  
  
Trygghetsplanen:  
Tydliggör normer och värden  
Tillhandahåller mallar för planer där roller och ansvar tydliggörs 

Innehåller en struktur för uppföljning på kommunens olika administrativa nivåer  
Innehåller ett årshjul för trygghetsarbetet  
  
Administrativa strukturer  
Inom utbildningsväsendet finns ett flertal planer som reglerar arbetet med trygghet och studiero. 
Dessa planer följer samma mall, men har ett innehåll som är anpassat utifrån respektive 
verksamhet.   
De planer som upprättas är:  

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
 Elevhälsoplan  
 Rutin för drogfri skola  
 Plan för att främja skolnärvaro  

  
Främjande och förebyggande arbete idag  
I skolväsendets styrdokument finns ett tydligt uppdrag att arbeta främjande och förebyggande för att 
skapa en trygg miljö i förskolor och skolor. Detta arbete tar sig olika uttryck beroende på verksamhet 
och barnens ålder. I Knivsta kommun anser vi att barn och ungdomars delaktighet är ett sätt att 
skapa en trygg miljö. Därför arbetar alla verksamheter med barnråd, klassråd och elevråd. 
Gemensamt för alla verksamheter är också att vi följer upp trygghetsarbetet genom en 
kommungemensam trygghetsenkät och genom att rapportera in kränkande behandling i systemet 
Draftit. Det verksamhetsspecifika arbetet framgår i respektive verksamhets plan mot diskriminering 
och kränkande behandling.   
 
Trygghetsplanen och verksamheternas planer skall finnas publika på kommunens hemsida. 
 
 
Knivsta 220513 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-26 

Diarienummer 
UN-2022/95 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Prislista Sjögrenska gymnasiet from augusti 2022 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa ersättning för Sjögrenska gymnasiet from 1 augusti 2022 enligt bilaga 1, samt 
att fastställa interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet from 1 augusti 2022 
enligt bilaga 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ändringsbudgeten för 2022 som är beslutad av KF möjliggör en förändring av priserna för det 
interna gymnasiet så att Sjögrenskas IKE-priser motsvarar Uppsalas IKE-priser för 
respektive program. Grundpengen till Sjögrenska gymnasiet har höjts jämfört med 2021 för 
samtliga program som är av karaktären yrkesprogram/programinriktat val samt 
introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Grundpengen har sänkts för samtliga 
lärlingsprogram samt introduktionsprogrammet språkintroduktion. Grundpengen för IKE har 
höjts och sänkts på samma sätt för respektive program. Priserna gäller from 1 augusti 2022. 

 

Bakgrund 

Ersättningen för Sjögrenska gymnasiet 2022 utgår ifrån utbudet av program samt lokala 
förutsättningar såsom hyresnivå etc. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förändringen innebär att det interna gymnasiet har bättre förutsättningar för att nå budget i 
balans, under förutsättning att elevantalet är fortsatt högt. Ekonomin för det interna 
gymnasiet är till stor del avhängigt elevantalet, men även beviljandegraden för statsbidrag. 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-26 

Bilaga 1 Prislista Sjögrenska gymnasiet Ändringsbudget 2022 

Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet Ändringsbudget 2022 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Bilaga 1

Ersättning 2022 Sjögrenska gymnasiet, kr

Ersättningen gäller from 1 augusti 2022

Program Namn

Undervisning/

elev Lokaler/elev

Övrigt/

elev

Grund-

belopp/elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg 

Program-över-

gripande 

förvaltnings-

kostnad

Tillägg 

resor

Avdrag 

lokaler/

elev

Total 

ersättning 

2022, år

Total 

ersättning    

2022, månad

BFPED0L/B

FFRI0L Barn- & fritidsprogrammet - lärling, 52 096 21 397 7 493 80 985 668 4 496 2 513 21 397 67 266 5 605

FTPER0L
Fordons- & transportprogrammet; transport - lärling 106 933 21 397 7 493 135 822 668 4 496 2 513 21 397 122 102 10 175

HAHAN0L Handels- & administrationsprogrammet - lärling 49 018 21 397 7 493 77 908 668 4 496 2 513 21 397 64 188 5 349

VOVAR0L Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 54 028 21 397 7 493 82 918 668 4 496 2 513 21 397 69 198 5 767

IMYBF0L/ 

IMVBF0L

Barn- & fritidsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 86 820 21 397 7 493 115 710 668 4 496 2 513 21 397 101 990 8 499

IMYFT0L/ 

IMVFT0L

Fordons- & transportprogrammet; transport - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 118 530 21 397 7 493 147 419 668 4 496 2 513 21 397 133 700 11 142

IMYHA0L/ 

IMVHA0L

Handels- & administrationsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 95 314 21 397 7 493 124 203 668 4 496 2 513 21 397 110 483 9 207

IMYVO0L/I

MVVO0L

Vård- & omsorgsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 99 709 21 397 7 493 128 599 668 4 496 2 513 21 397 114 879 9 573

IMA Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 167 735 21 397 7 493 196 624 668 4 496 2 513 21 397 182 904 15 242

IMS Introduktionsprogram - Språkintroduktion 110 156 21 397 7 493 139 046 668 4 496 2 513 21 397 125 326 10 444



 § 49  Prislista Sjögrenska gymnasiet from augusti 2022 - UN-2022/95-1  Prislista Sjögrenska gymnasiet from augusti 2022 : Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet Ändringsbudget 2022

Bilaga 2

IKE 2022, Sjögrenska gymnasiet, kr

Priset gäller from 1 augusti 2022

Program Namn

Undervisning/

elev

Lokaler/

elev

Övrigt/

elev

Grund-

belopp/elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg Program-

över-gripande 

förvaltnings-

kostnad

IKE 2022 

exkl. adm, 

år Adm. 3%

IKE 2022 

inkl.adm.år

IKE 2022 

inkl.adm, 

månad

BFPED0L/ 

BFFRI0L Barn- & fritidsprogrammet - lärling 52 096 21 397 7 493 80 985 668 4 496 86 149 2 584 88 734 7 394

FTPER0L
Fordons- & transportprogrammet; transport - 

lärling 106 933 21 397 7 493 135 822 668 4 496 140 986 4 230 145 216 12 101

HAHAN0L Handels- & administrationsprogrammet - lärling 49 018 21 397 7 493 77 908 668 4 496 83 072 2 492 85 564 7 130

VOVAR0L Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 54 028 21 397 7 493 82 918 668 4 496 88 082 2 642 90 724 7 560

IMYBF0L/ 

IMVBF0L

Barn- & fritidsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 86 820 21 397 7 493 115 710 668 4 496 120 874 3 626 124 500 10 375

IMYFT0L/ 

IMVFT0L

Fordons- & transportprogrammet; transport - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 118 530 21 397 7 493 147 419 668 4 496 152 583 4 577 157 161 13 097

IMYHA0L/ 

IMVHA0L

Handels- & administrationsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 95 314 21 397 7 493 124 203 668 4 496 129 367 3 881 133 248 11 104

IMYVO0L/ 

IMVVO0L

Vård- & omsorgsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 99 709 21 397 7 493 128 599 668 4 496 133 762 4 013 137 775 11 481

IMA Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 167 735 21 397 7 493 196 624 668 4 496 201 788 6 054 207 842 17 320

IMS Introduktionsprogram - Språkintroduktion 110 156 21 397 7 493 139 046 668 4 496 144 209 4 326 148 536 12 378
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/88 

   

 

Utbildningsnämnden 

Motion 2022:05 från Kristdemokraterna om nollvision för 
hemmasittare 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion föreslår Kristdemokraterna fullmäktige besluta att införa en nollvision och handlingsplan för 
att hjälpa barn och ungdomar som inte är i skolan till en fungerande skolgång.  
 
Utbildningskontoret har redan idag ett pågående utvecklingsarbete i samarbete med socialtjänsten 
och Region Uppsala för att främja skolnärvaro och tidigt upptäcka barn och ungdomar som riskerar att 
få en hög skolfrånvaro. 

 

 

Bakgrund 

Hösten 2019 påbörjades ett projekt för att arbeta fram rutiner och arbetssätt för att främja närvaro på 
skolorna i Knivsta kommun. Projektet initierades av HSVO och har även varit en del av arbetet inom 
TSI (Tidiga samordnade insatser). Projektet genomfördes med tre pilotskolor under hösten 2021 och 
är för närvarande i implementeringsfasen. Samtliga grundskolor i kommunen planeras att ingå i 
arbetssättet i december 2022. 
 
För att främja närvaro har Knivsta kommun idag tydliga rutiner för hur skolfrånvaro ska hanteras i 
samtliga skolor. Kontakt med hemmet även vid kortare frånvaro, likvärdig behandling av all frånvaro 
(giltig såväl som ogiltig) och ett tydligt ramverk för hur skolorna ska genomföra frånvarokartläggningar 
är några viktiga förändringar som införts.  
 
En annan viktig funktion för att underlätta samverkan och tidiga insatser är införandet av Skolteam på 
varje skola och ett kommunövergripande Närvaroteam. Ett Skolteam består av varje skolas 
elevhälsoteam och en familjebehandlare från Råd och stöd. Teamet träffas en gång i månaden i syfte 
att hitta bra samverkanslösningar för elever som har, eller riskerar att få, hög frånvaro. Närvaroteamet 
träffas en gång i månaden och har representanter från elevhälsa, socialtjänst samt Region Uppsala. I 
Närvaroteamet lyfter rektor ärenden och får en tvärprofessionell analys av problematiken och råd om 
möjliga insatser framåt. För närvarande finns Skolteam på sju av grundskolorna i kommunen. Efter 
implementeringsfasen (dec 2022) planeras samtliga skolor att ha Skolteam.  
 
Inom projektet pågår även ett arbete för att utveckla bättre metoder och arbetssätt för att stötta elever 
med hög frånvaro i skolarbetet. Hemundervisning är inte en lösning som är förenlig med 
skollagstiftningen och därmed inte den metod som kommunen kan använda för att stötta barn och 
ungdomar tillbaka till skolan.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Det utvecklingsarbete som redan pågår för att främja skolnärvaro genomförs inom befintliga 

ekonomiska ramar. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Det utvecklingsarbete som redan pågår för att främja skolnärvaro innebär förbättrade möjligheter för 
samtliga barn i kommunen att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten  

 

 

 

 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Motion 

Nollvision och handlingsplan för att hjälpa 
hemmasittare 
 

Hemmasittare är de barn som under stora delar av läsåret inte går till skolan. Inte för att de 
inte vill utan för att de inte förmår eller kan. Det orsakar ett enormt lidande hos barnet som vet 
att det egentligen borde vara i skolan och inte minst en stress hos föräldern som vet att den har 
ansvaret för att få barnet dit, men som måste ägna tid åt att se till så barnets vistelse hemma 
blir dräglig. 

Enligt Skolverkets statistik handlar det om 2000 elever, men mörkertalet är stort. Det kan vara 
minst dubbelt så många elever som under långa perioder inte går till skolan. Risken för lång 
bortavaro ökar ju äldre barnen blir och är vanligare i gymnasiet än i högstadiet, och vanligare 
i högstadiet än i mellanstadiet. Även lågstadiebarn kan vara hemmasittare. Orsakerna till att 
barnen vägrar skolan kan ofta kopplas till ångest och depression, men även autism och adhd. 

Orsakerna finns oftast i skolmiljön, hos klasskamrater, personal eller undervisningen. Ofta 
behövs insatser från både socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Man kan behöva 
mötas av någon som erbjuder trygghet och struktur vid grinden. Hemundervisning kan vara en 
lösning. Skolan är skyldig att erbjuda det. Men då handlar det bara om några få timmar i 
veckan. Bäst vore att barnet får kontinuerlig undervisning varje dag och helst i skolmiljö. 
Ogiltig frånvaro ska också utredas för att skolan ska kunna hitta orsakerna till frånvaron. Om 
detta görs på rätt sätt ökar sannolikt möjligheterna att identifiera vad skolan måste göra för att 
motivera barnet att komma tillbaka. 

För att bistå barn som inte går i skolan krävs ofta samordnade insatser från familj, skola, 
socialtjänst och vården samt en ambition och vilja att hantera frågan. Trots lagstiftning och 
ambition ser vi att det i Knivsta kommun finns flera elever som under längre tid inte gått i 
skolan. 

Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta: 

- att anta en nollvision för att hjälpa s.k. hemmasittare. 

-  
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- att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att säkerställa 

att inga barn i Knivsta blir s.k. hemmasittare. 

 

Björn-Owe Björk (KD) 
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-10 

Diarienummer 
UN-2022/97 

   

 

Utbildningsnämnden 

Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD) Per Lindström (KD) 
Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - Återinför Nattis 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion föreslår Kristdemokraterna fullmäktige besluta att återinföra barnomsorg på obekväm 
arbetstid och att återinförandet av barnomsorg på obekväm arbetstid finansieras från 
innovationskontorets ekonomiska ram. 
 
Under den period då Knivsta kommun erbjöd omsorg på obekväm tid nyttjades tjänsten av ett mycket 
litet antal vårdnadshavare. Kostnaden för omsorg på obekväm tid var hög. 

 

Bakgrund 

Under en begränsad period, från 2018-01-01 till och med 2019-12-31, erbjöd Knivsta kommun omsorg 
på obekväm tid för vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger, ”nattis”. 
Som ett led i besparingar upphörde erbjudandet för nya sökande från och med april 2019 och för 
samtliga från och med 1 jan 2020. Besparingen beräknades till 70 tkr 2019 och 350 tkr 2020.1 
 
Verksamheten utfördes under ovanstående period av en nanny-förmedling i privat regi, Messamigos 
AB.2 Tre vårdnadshavare använde sig av möjligheten till omsorg på obekväm tid. Kostnaderna under 
perioden slutade på 545340:-. 
 
Några få Knivsta-bor återkopplade med åsikter rörande beslutet om att avveckla omsorg på obekväm 
tid, och sedan möjligheten till omsorg på obekväm tid upphörde har endast ett fåtal vårdnadshavare 
hört av sig med önskemål om ”nattis”. 
 
”Nattis” kan även innebära en otrygghet för små barn då de är helt utlämnade till omsorgsgivaren i det 
egna hemmet utan andra vuxna på plats. Vidare så kan det vara svårt att skapa kontinuitet bland 
”nattispersonalen” vilket inte ökar tryggheten för barnen.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Utbildningskontoret har redan med rådande utbud av verksamhet en ansträngd ekonomi och detta 

skulle bli en hög kostnad som når få invånare.  

  

                                                
1 UN-2019/223 
2 Avtalet sas upp 2019-04-09, UN-2019/365 
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Barnkonsekvensanalys 

Omsorg på obekväm tid skulle erbjuda ännu en möjlighet för vårdnadshavare och indirekt för deras 
barn.  

  



 § 51 Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD) Per Lindström (KD) Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - Återinför Nattis - UN-2022/97-3 Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD) Per Lindström (KD) Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - Återinför Nattis : Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD) Per Lindström (KD) Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - Återinför Nattis

Sida 3 av 4 

 
 

 

  

 
Beslutet ska skickas till 

- Akten 

- Kommunfullmäktige 

 

 

Tapio Liimatainen 
utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Frågan om ”nattis” påverkar vårdnadshavare direkt och deras barn indirekt. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

Utbildningskontoret gör bedömningen att väldigt få vårdnadshavare/barn i Knivsta kommun 
har behov av ” nattis”. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

-  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Frågan är komplex och därmed svårbedömd för barn. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Motion 

Nattis - återinför barnomsorg på obekväm 
arbetstid  
 

Förskolan är i regel öppen dagtid, måndag till fredag. Samtidigt arbetar många föräldrar tider som 
sträcker sig långt utanför de tider som förskolan har öppet. För att män och kvinnor ska ges samma 
möjligheter till arbete och ekonomiskt oberoende krävs att samhället ger stöd till dem som arbetar 
inom yrken som utförs på udda tider. Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm 
tid, men skollagen anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta. 

I ett välfärdssamhälle som bygger på att de som kan ska arbeta och bidra, blir det högst märkligt att 
den barnomsorg som idag erbjuds i Knivsta, förutsätter att alla vårdnadshavare arbetar dagtid.  

Under föregående mandatperiod infördes barnomsorg på obekväm arbetstid för att säkerställa att också 
en nattarbetande sjuksköterska som bor i Knivsta ska kunna göra sitt arbete. Tyvärr har det moderata 
vänsterstyret i utbildningsnämnden i sin besparingsiver avvecklat möjligheten till barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 

Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta: 

- att återinföra barnomsorg på obekväm arbetstid. 

- att återinförandet av barnomsorg på obekväm arbetstid finansieras från 

innovationskontorets ekonomiska ram. 

Björn-Owe Björk (KD)  Per Lindström (KD) 

Synnöve Adell (KD)  Gunnar Gidlund (KD) 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/89 

   

 

Utbildningsnämnden 

Motion 2022:09 från Liberalerna om mobilfri skola 

 

Förslag till beslut 

Motionen anses vara besvarad i texten nedan. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har till Kommunfullmäktige framlagt en motion med föreslaget beslut om att 
fullmäktige fattar beslut om skolor i Knivsta kommun ska vara mobilfria.  

Förvaltningen bedömer det som att frågan om huruvida mobilförbud ska råda på en skola 
ska hanteras inom ramen för skolans ordningsregler och därmed ett beslut för rektor. 

 

Bakgrund 

Syftet med motionen är att undvika att lektioner störs av mobiltelefoner och därigenom skapa 
bättre förutsättning för studiero, koncentration samt att möjliggöra för lärare att ägna mer av 
sin tid åt kärnuppdraget dvs undervisning och stöd till elevernas lärande. Syftet är även att 
minska mängden kränkningar där mobiltelefonerna används som verktyg. 
 
Förvaltningen anser att allt som bidrar till att skapa studiero för eleverna och därigenom en 
god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever är av största vikt. Ett av skolornas verktyg 
för att hantera detta är de ordningsregler som rektor fattar beslut om. Skollagen stipulerar att 
ordningsreglernas syfte är att skapa studiero och en trygg lärmiljö. Det är rektorn som, efter 
delaktighet från såväl elever som personal, fattar beslut om ordningsreglerna. 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Detta medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 52 Motion 2022:09 från Liberalerna om mobilfri skola - UN-2022/89-2 Motion 2022:09 från Liberalerna om mobilfri skola : Remiss av motion till utbildningsnämnden för beredning.msg

Motion 2022-03-23

Mobilfri skola i Knivsta kommun.

Skolan har en nyckelroll när vi bygger framtidens samhälle. Om skolan ska vara en plats där barn
skapar sin framtid och tack vare kunskap kan få drömmar att gå i uppfyllelse oavsett bakgrund
måste undervisningen präglas av studiero. I dagsläget störs lektioner fortfarande av sms,
mobilspel och sociala medier. Att ständigt bli störd av klasskamrater som sms:ar, chattar, spelar
eller är närvarande på sociala medier försämrar möjligheten att nå kunskapsmålen och det är
eleverna med sämst förutsättningar som förlorar mest på stöket i klassrummet.
Dessutom får lärarna lägga mycket tid i klassrummet för att komma tillrätta med elever som
använder mobiltelefoner istället för att fokusera på skolarbetet. Tid som lärarna istället skulle
kunna använda för att hjälpa elever i undervisningen. Vi behöver mobilfira skolor så att lärarna
ska få ägna sig åt sitt kärnuppdrag, undervisning.

Utöver detta visar bland annat siffror från Rädda barnen att nätmobbning och trakasserier kryper
allt lägre ner i åldrarna. Mobiler används inte sällan av elever för att kränka och mobba andra
elever på sociala medier.

Elever ska inte hålla på med sina mobiltelefoner på lektionstid utan ska koncentrera sig på
undervisningen. För att elever ska lära sig mycket är det avgörande att de har goda
förutsättningar att koncentrera sig på undervisningen. I många andra länder är mobilfria
undervisningsmiljöer för skolbarnen en självklarhet. Frankrike bland annat beslöt regeringen
nyligen att införa ett totalt mobilförbud på alla skolor upp till och med högstadiet, även på
rasterna.

Mobilfria skolor skulle bidra till den studiero alla elever har rätt till vidare skulle det även
förhindra en del kränkningar där mobiltelefonen används som verktyg.

Vi föreslår:
- Att kommunfullmäktige beslutar att införa mobilfira skolor i Knivsta kommun
med start hösten 2022

Anna Koskela-Lundén (L) Ledmot kommunfullmäktige

Lotta Wiström (L) Ledmot kommunfullmäktige
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/9 

   

 

Utbildningsnämnden 

Ledamotsinitiativ från KD och L - Handledning för agerande vid 
akuta våldssituationer 

 

Förslag till beslut 

Initiativärendet anses vara besvarad i beskrivningen nedan. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

KD och Liberalerna önskar att utbildningsnämnden fattar beslut att alla förskolor och skolor i 
Knivsta ska ta fram en handledning för agerande vid akuta våldssituationer och PDV samt att 
förvaltningen i sin uppföljning säkerställer att verksamheterna genomför övningar enligt plan. 

 

 

Bakgrund 

På senare år har vi sett allvarliga händelser av pågående dödligt våld i skolor i Sverige. 
Enligt Polismyndigheten bedöms sannolikheten för en sådan händelse i Sverige som 
medelhög. Konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att det finns goda 
skäl att öva sin förmåga. 
Med anledning av detta yrkar KD och Liberalerna på att ge skolchefen i förvaltningen i 
uppdrag att ta fram handledningar för agerande vid akuta våldssituationer och PDV samt att 
förvaltningen i sin uppföljning säkerställer att verksamheterna genomför övningar enligt 
denna handledning.  
Alla kommunens utbildningsverksamheter har sedan flera år tillbaka krisplaner där agerandet 
vid olika situationer klargörs.  
Utbildningskontoret har dock för avsikt att genomföra en översyn av dessa planer för att 
säkerställa en ökad likvärdighet och för att förvaltningen lättare ska kunna följa upp arbetet 
mot akuta våldssituationer och PDV. Vidare bör det göras en översyn av frekvensen för 
övningar kring dessa potentiella situationer.  

 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Detta medför kostnader som finns budgeterade för i den ordinarie verksamheten.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är genomförd. 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 
 
 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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2021-12-07 

Nämndinitiativ 

Utbildningsnämnden 

Handledning för agerande vid akuta våldssituationer 

och pågående dödligt våld (PDV) 

Nyligen publicerade Dagens Nyheter en granskning som visar att fyra av tio skjutningar i 

Sverige sker nära förskolor och skolor. Det innebär att det finns en risk att barnen och 

personalen drabbas, direkt eller indirekt. För detta är det viktigt att ha en beredskap. 

I flera länder har det dessutom förekommit allvarligt väpnat våld i skolan, däribland väpnat 

våld med skjutvapen i USA, Tyskland och Finland. Väpnat våld i skolan kan också handla om 

användning av sprängmedel, farliga kemikalier, våld med knivar med mera. Ibland används 

en kombination av olika vapen. Vid de allra flesta skolor kommer det aldrig inträffa någon 

incident med väpnat våld, men eftersom väpnat våld kan leda till allvarliga konsekvenser i 

skolan finns skäl att ta frågan på allvar.  

Erfarenheten från andra länder visar att det är omöjligt att förutsäga i vilka områden och i 

vilken typ av skolor som väpnat våld kommer att inträffa. På senare år har vi sett allvarliga 

händelser av pågående dödligt våld även i skolor i Sverige. Händelser där en eller flera 

gärningspersoner attackerar en plats eller byggnad med syfte att skada så många som möjligt. 

Internationella studier visar att en PDV-händelse är kort. Ofta pågår den i cirka 15 minuter. 

Sannolikheten för en sådan händelse i Sverige bedöms till medelhög enligt Polismyndigheten 

och konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att det finns goda skäl att öva 

sin förmåga.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi utbildningsnämnden besluta: 

Att ta fram en handledning för agerande vid akuta våldssituationer och PDV vid Knivstas 

förskolor och skolor  

Att förvaltningen i sin uppföljning säkerställer att verksamheterna genomför övningar enligt 

plan 

Mimmi Westerlund (KD) Anna Koskela-Lundén (L) 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/72 

   

 

Utbildningsnämnden 

Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén ”Tillämpning av nya 
styrdokument”. 

 

Förslag till beslut 

Initiativärendet anses vara besvarat i texten nedan 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från hösten 2022 gäller reviderade kursplaner. Då planeringsarbetet med bedömning av 
tidsåtgång samt genomförande av implementeringen redan är genomförd föreslås ett avslag 
på initiativärendet. 

 

 

Bakgrund 

Skolverket har fattat beslut om ändringar i kursplaner och att dessa ska tillämpas från 
höstterminen 2022. Liberalerna har till Utbildningsnämnden inkommit med ett initiativärende 
med föreslaget beslut att delegera: 

 Att göra en kartläggning över vilka arbetsinsatser som kommer att krävas av 

personalen .  

 Att återkomma till nämnden med en beskrivning av resurser som verksamheten 

behöver för att förbereda arbete med implementeringen. 

Planeringen, inklusive bedömning av tidsåtgång, av implementeringen av de reviderade 
kursplanerna genomfördes redan under hösten 2020 då det i första omgången var beslutat 
att förändringen skulle träda i kraft 1 juli 2021. På grund av pandemin framsköts 
tillämpningen av förändringarna till hösten 2022. Under läsåret 2021/-22 har 
implementeringen av de reviderade kursplanerna genomförts. Detta utifrån en uppdaterad 
plan av den planering som gjordes hösten 2020. 
Att som profession hålla sig uppdaterad med förändringar i styrdokument ingår i det 
vardagliga arbetet, vilket innebär att det inte föreligger något behov av utökade resurser 
kopplat till detta.  
Då såväl planering som implementering är genomförd föreslås att initiativärendet avslås. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Detta medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/72 

   

 

Utbildningsnämnden 

Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén ”Tillämpning av nya 
styrdokument”. 

 

Förslag till beslut 

Initiativärendet anses vara besvarat i texten nedan 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från hösten 2022 gäller reviderade kursplaner. Då planeringsarbetet med bedömning av 
tidsåtgång samt genomförande av implementeringen redan är genomförd föreslås ett avslag 
på initiativärendet. 

 

 

Bakgrund 

Skolverket har fattat beslut om ändringar i kursplaner och att dessa ska tillämpas från 
höstterminen 2022. Liberalerna har till Utbildningsnämnden inkommit med ett initiativärende 
med föreslaget beslut att delegera: 

 Att göra en kartläggning över vilka arbetsinsatser som kommer att krävas av 

personalen .  

 Att återkomma till nämnden med en beskrivning av resurser som verksamheten 

behöver för att förbereda arbete med implementeringen. 

Planeringen, inklusive bedömning av tidsåtgång, av implementeringen av de reviderade 
kursplanerna genomfördes redan under hösten 2020 då det i första omgången var beslutat 
att förändringen skulle träda i kraft 1 juli 2021. På grund av pandemin framsköts 
tillämpningen av förändringarna till hösten 2022. Under läsåret 2021/-22 har 
implementeringen av de reviderade kursplanerna genomförts. Detta utifrån en uppdaterad 
plan av den planering som gjordes hösten 2020. 
Att som profession hålla sig uppdaterad med förändringar i styrdokument ingår i det 
vardagliga arbetet, vilket innebär att det inte föreligger något behov av utökade resurser 
kopplat till detta.  
Då såväl planering som implementering är genomförd föreslås att initiativärendet avslås. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Detta medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Barnkonsekvensanalys 

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef  
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/72 

   

 

Utbildningsnämnden 

Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén ”Tillämpning av nya 
styrdokument”. 

 

Förslag till beslut 

Initiativärendet anses vara besvarat i texten nedan 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från hösten 2022 gäller reviderade kursplaner. Då planeringsarbetet med bedömning av 
tidsåtgång samt genomförande av implementeringen redan är genomförd föreslås ett avslag 
på initiativärendet. 

 

 

Bakgrund 

Skolverket har fattat beslut om ändringar i kursplaner och att dessa ska tillämpas från 
höstterminen 2022. Liberalerna har till Utbildningsnämnden inkommit med ett initiativärende 
med föreslaget beslut att delegera: 

 Att göra en kartläggning över vilka arbetsinsatser som kommer att krävas av 

personalen .  

 Att återkomma till nämnden med en beskrivning av resurser som verksamheten 

behöver för att förbereda arbete med implementeringen. 

Planeringen, inklusive bedömning av tidsåtgång, av implementeringen av de reviderade 
kursplanerna genomfördes redan under hösten 2020 då det i första omgången var beslutat 
att förändringen skulle träda i kraft 1 juli 2021. På grund av pandemin framsköts 
tillämpningen av förändringarna till hösten 2022. Under läsåret 2021/-22 har 
implementeringen av de reviderade kursplanerna genomförts. Detta utifrån en uppdaterad 
plan av den planering som gjordes hösten 2020. 
Att som profession hålla sig uppdaterad med förändringar i styrdokument ingår i det 
vardagliga arbetet, vilket innebär att det inte föreligger något behov av utökade resurser 
kopplat till detta.  
Då såväl planering som implementering är genomförd föreslås att initiativärendet avslås. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Detta medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Barnkonsekvensanalys 

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef  
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    2022-03-14 

 

 

Initiativärende   

BAKGRUND: 

Hösten 2022 är det dags att tillämpa flera styrdokumentsändringar på grundskolenivå. Alla 
kursplaner är ändrade och det finns också nya formuleringar i läroplanernas inledande delar. 
För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen.  

Förändringen sker mot bakgrund av att de tidigare kunskapskraven ansågs vara både för 
omfattande och svåra att tolka.  Kunskapskraven är ändrade i de kursplaner som börjar gälla 
hösten 2022. De har bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper 
och är mindre omfattande och detaljerade än tidigare.  

Totalt omfattar revideringen grundskolans 25 kursplaner, sameskolans kursplan i samiska, 
fem kursplaner för döva och hörselskadade och tre ämnesplaner för gymnasiet – matematik, 
engelska och moderna språk.  

 

Vi föreslår utbildningsnämnden besluta att delegera :  

Att göra en kartläggning över vilka arbetsinsatser som kommer att krävas av 

personalen . 

Att återkomma till nämnden med en beskrivning av resurser som verksamheten 

behöver för att förbereda arbete med implementeringen.   

 

 

Anna Koskela-Lundén  Liberalerna Knivsta   
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/8 

   

 

Utbildningsnämnden 

Ledamotsinitiativ från L: Långa väntetider för att komma ut på 
språkpraktik 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden anser initiativärendet vara besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingen fattar beslut om språkpraktik för studenter på svenska för invandrare och 
väntetiden för en språkpraktik är i de fallen 3-6 månader. I de fall kommunen själv beslutar 
om språkpraktik är väntetiden 1 månad. Synpunkten om de långa väntetiderna i samband 
med Arbetsförmedlingens beslut om språkpraktik är framförd till dem. 

 

 

Bakgrund 

Liberalerna yrkar på att ge skolchefen i förvaltningen i uppdrag att undersöka de 
bakomliggande orsakerna till den långa väntetiden samt att till nämnden lämna en 
återrapport i ärendet. Bakgrunden till detta är de långa väntetiderna, 3-6 månader, på 
språkpraktik för de som studerar svenska för invandrare, SFI. Förvaltningen delar 
uppfattningen om att språkpraktiken är ett viktigt komplement till språkundervisningen.  
Den stora majoriteten av språkpraktikplatserna ansvarar Arbetsförmedlingen för då de 
studerande är inskrivna där. För de studenter som inte tillhör Arbetsförmedlingen, oftast 
studerande på studieväg 3, fattar kommunen beslut om språkpraktik. I de fall där vi själva 
fattar besluten är väntetiden upp till en månad, vilket är att se som en rimlig tid. Rektor för 
SFI har till Arbetsförmedlingen framfört synpunkten om den långa väntetiden på 3-6 månader 
och vår önskan att väntetiden förkortas. 

Utifrån ovan samt det faktum att vi inte ansvarar för de långa väntetiderna föreslår vi att 
initiativärendet avslås. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Detta leder inte till några ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Tapio Liimatainen,  

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Initiativärende UN December 21-12-07 

 

Goda språkkunskaper är en förutsättning för en lyckad integration. Knivsta kommun erbjuder 

och bedriver utbildning i svenska för invandrare, SFI. Språkutbildningen är viktig och en 

förutsättning för vidare arbete och vägen till egen försörjning. Eleverna är motiverade och ser 

fram emot språkpraktiken som är ett mycket viktigt komplement till språkutbildningen. I 

vissa fall är språkpraktiken även avgörande för att språkutveckling ska kunna ske, till 

exempel i de fall progressionen på SFI går långsamt kan en språkpraktik erbjuda språklig 

träning i samspel med andra medarbetare på arbetsplatsen.  

Väntetiden för att få sin språkpraktik beviljad och komma vidare ut på språkpraktik var 

tidigare tre månader och är idag uppe i sex månader. Att väntetiden redan tidigare var lång är 

allvarligt och att den nu blivit ännu längre anser vi vara väldigt bekymmersamt 

Vi yrkar på: 

-  att ge skolchefen i förvaltningen i uppdrag att undersöka de bakomliggande orsakerna 

till den långa väntetiden samt att till nämnden lämna en återrapport i ärendet. 

 

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna Knivsta 

 

 



Förtecking över delegationsbeslut fattade 2022‐04‐20 ‐ 2022‐05‐30
Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp‐Ansvarig person Dokumentkategori
UN‐2022/47‐6 Regelbunden tillsyn I ur och Skur Villavillekulla förskola‐ 

Tillsynsbeslut
Delegationsbeslut

UN‐2022/61‐1 Beslut om mottagande i grundsärskola (M.Y) 2022‐05‐31 Camilla Christoffersson Delegationsbeslut
UN‐2022/100‐3 Delegationsbeslut anmälda vid utbildningsnämnden 2022‐04‐

26
Stella Vallgårda Delegationsbeslut

UN‐2022/62‐1 Beslut om mottagande i grundsärskola (L.F) 2022‐05‐04 Camilla Christoffersson Delegationsbeslut
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