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Bilaga 2 Principer och kriterier för hantering av ej 
inventerade handlingar 
 

Bilaga 2 innehåller principer och kriterier för hantering av ej inventerade handlingar. Hantering av 

inventerade handlingar finns i bilaga 1. 

 

Förklaring förkortningar 

 

 

Förklaring begrepp 

 

Begrepp  

Enligt geografisk princip Handlingar tillhörande SDN Lundby, SDN 

Norra Hisingen, SDN Västra Hisingen 

överlämnas eller överlämnas och införlivas till 

socialnämnd Hisingen. Handlingar tillhörande 

SDN Angered, SDN Östra Göteborg överlämnas 

eller överlämnas och införlivas till socialnämnd 

Nordost. Handlingar tillhörande SDN Västra 

Göteborg och SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

överlämnas eller överlämnas och införlivas till 

socialnämnd Sydväst. Handlingar tillhörande 

SDN Majorna-Linné, SDN Centrum, SDN 

Örgryte-Härlanda och Social resursnämnd 

överlämnas eller överlämnas och införlivas till 

socialnämnd Centrum. 

Förkortning  

ÄVO äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

Funktionsstöd nämnden för funktionsstöd 

Centrum socialnämnden Centrum 

Hisingen  socialnämnden Hisingen  

Nordost socialnämnden Nordost  

Sydväst socialnämnden Sydväst 

KoM konsument- och medborgarservice 

Kultur kulturnämnden 

Grundskola grundskolenämnden 

Förskola förskolenämnden 

Miljö miljö- och klimatnämnden 
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Överlämna och införliva Handlingarna blir en del av mottagande 

myndighets/nämnds arkiv. 

Överlämna Handlingarna överlämnas för fortsatt hantering 

av mottagande myndighet/nämnd men hålls 

åtskild från mottagande myndighets/nämnds 

arkiv. Ansvaret för god arkivvård överlämnas i 

sin helhet till övertagande nämnd. 

Slutförvaring Handlingarna ska när de är rensade, gallrade, 

ordnade och förtecknade överlämnas till 

Regionarkivet för slutförvaring. 

     

NR 

VERKSAMHETS-

OMRÅDE/ 

processgrupp/process Processbeskrivning med exempel på handlingar 

Principer och kriterier för 

hantering 

1 STYRA, PLANERA 

OCH FÖLJA UPP 

  
 

1.1 Utföra politiskt 

ledningsarbete 

Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden 

från hela klassificeringsstrukturen hamna, 

processen avser beslutsfattandet/rapporteringen etc. 

hos nämnd/styrelse. Omfattar även övergripande 

styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag. 

 

Exempel på handlingar: Dagordningar, 

Föredragningslistor, Kallelser, Anmälda 

delegationsbeslut till nämnden, Protokoll, Bilagor 

till protokoll, Kungörelser, Anmälningsärenden, 

Yrkanden, Nämndreglemente, Arkivreglemente för 

Göteborgs Stad, Centralt samverkansavtal m.m. 

Handlingarna överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

1.2 Planera, förvalta och 

följa upp 

verksamheten 

Processen följer årscykeln från 

budget/verksamhetsplan till uppföljning och 

redovisning av resultatet. 

 

Exempel på handlingar: Budgetskrivelser (till KS), 

Detaljbudgetar (till egna nämnden), 

Årsredovisningar, Delårsrapporter, Årsbokslut, 

Undersökningar, Kompetensförsörjningsplaner, 

Kompetensutvecklingsplaner, Mål‐ och 

inriktningsdokument, Verksamhetsplaner, 

Uppföljning av aktivitetsplan m.m. 

Handlingarna överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

1.3 Utföra internt 

ledningsarbete 

Processen omfattar det styrande arbetet inom 

myndigheten inkl. förvaltningsövergripande 

grupper samt verksamhetsmöten på avdelnings‐ 

eller enhetsnivå. Även att organisera och fördela 

arbete och ansvar samt att upprätta och hantera 

internt styrande dokument bl.a. inom ramen för 

myndighetens ledningssystem (t.ex. 

miljöledningssystem) och systematiskt 

kvalitetsarbete ex. brandskydds‐ och 

säkerhetsarbete (inkl. arbete med 

informationssäkerhet). 

 

Exempel på handlingar: Mötesanteckningar med 

bilagor från ledningsgrupp, Arkivorganisation, 

Arbets‐ och delegationsordningar, Planer (t.ex. 

Likabehandlingsplaner), Riktlinjer, Strategier (t.ex. 

Upphandlingsstrategi), Mallar och andra 

Handlingarna överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum.  

Handlingar tillhörande avslutade 

ärenden som rör annan nämnd (än 

socialnämnderna), överlämnas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten handlingarna berör. 
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hjälpmedel (t.ex. verksamhetsövergripande 

Manualer och Lathundar), 

Klassificeringsstrukturer, 

Dokumenthanteringsplaner, Risk‐ och 

sårbarhetsanalyser, Brandskyddsredogörelser, 

Lokala samverkansavtal m.m. 

1.4 Utveckla 

verksamheten 

Processen omfattar de projekt/utredningar som 

leder till att utveckla verksamheten, t.ex. nya 

verksamhetssystem eller organisationsförändringar. 

 

Exempel på handlingar: Interna utredningar, 

Medarbetarförslag, Projekthandlingar avs 

myndighetsgemensamma projekt (t.ex. rörande 

systemutveckling och processkartläggning) 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas i den 

nämnd som tar emot verksamheten 

handlingarna berör.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnderna 

enligt geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum. 

 

Handlingar i avslutade ärenden som 

rör annan nämnd (än 

socialnämnderna), överlämnas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten handlingarna berör. 

1.5 Hantera revision och 

granskning 

Processen omfattar årlig granskning av 

verksamheten såsom intern och extern 

tillsyn/revision samt internkontroll. 

 

Exempel på handlingar: Revisionsrapporter, 

Internkontrollplaner, Brandsyneprotokoll, 

Inspektionsprotokoll (t.ex. Arbetsmiljöverket, 

patientsäkerhetsberättelse 

Handlingarna överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

 

Handlingar i avslutade ärenden som 

rör annan nämnd (än 

socialnämnderna), överlämnas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten handlingarna berör.  
1.6 Samverka och 

förhandla som 

arbetsgivare 

Processen omfattar myndighetens 

förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga 

organisationerna (t.ex. FSG och MBL) samt att 

hantera arbetsplatsträffar (APT). 

 

Exempel på handlingar: Protokoll och 

mötesanteckningar från de olika 

samverkansgrupperna t.ex. FSG och APT med 

eventuella bilagor, Kallelser, Dagordningar, MBL‐

protokoll 

Handlingarna överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

 

Handlingar i avslutade ärenden som 

rör annan nämnd (än 

socialnämnderna), överlämnas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten handlingarna berör.  
1.7 Bedriva systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Processen omfattar det övergripande psykosociala 

och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten 

 

Exempel på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, 

Handlingsplaner, Riskbedömningar, Instruktioner 

för allvarliga risker, Årliga sammanställningar, 

Medarbetar‐ och ledarenkäter m.m. 

Handlingarna överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

 

Handlingar i avslutade ärenden som 

rör annan nämnd (än 

socialnämnderna), överlämnas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten handlingarna berör.  
1.8 Besvara remisser och 

enkäter 

Processen omfattar remisshantering och enkäter 

från instanser inom såväl som utanför staden. 

 

Exempel på handlingar: Enkäter, Enkätsvar, 

Remisser, Remissvar 

Handlingarna överlämnas och 

införlivas till den nämnd som tar 

emot verksamheten som remissen 

och enkäten berör, om de inkommit 

till eller upprättats inom 

verksamheterna och yttrande ännu 

inte upprättats eller expedierats eller 
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ärendet av annan anledning inte 

avslutats senast den 31 december 

2020. 

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

 

Handlingar i avslutade ärenden som 

rör annan nämnd (än 

socialnämnderna), överlämnas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten handlingarna berör. 

 

 

 

1.9 Hantera externa 

synpunkter och 

klagomål 

Processen omfattar myndighetens handläggning av 

synpunkter och klagomål av övergripande karaktär. 

 

Exempel på handlingar: Synpunkter, Klagomål, 

Avvikelsehantering, Händelseanalyser 

Handlingar överlämnas och 

införlivas om de inkommit eller 

upprättats inom de olika 

verksamheterna efter den 1 

november 2020 och ännu inte 

besvarats (under förutsättningar att 

kontaktuppgifter finns och 

eventuella åtgärder vidtagits.) 

 

Övriga handlingar överlämnas enligt 

geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum. 

1.10 Samverka med andra 

organisationer 

Processen omfattar myndighetens samverkan med 

andra myndigheter, organisationer och näringsliv 

m.fl. 

 

Exempel på handlingar: Projekthandlingar från 

samverkansprojekt, Mötesanteckningar från möten 

med andra organisationer (t.ex. Nationella 

nätverk) 

Handlingar överlämnas och 

införlivas till mottagande nämnd om 

handlingarna inkommit till eller 

upprättats i verksamheten och rör 

pågående projekt eller motsvarande 

som ännu inte är avslutat eller 

redovisat. 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

 

Handlingar i avslutade ärenden som 

rör annan nämnd (än 

socialnämnderna), överlämnas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten handlingarna berör.  
2 GE 

VERKSAMHETS-

STÖD 

    

2.1 Administrera 

anställning och löner 

    

2.1.1 Rekrytera Processen omfattar arbetet med att hantera 

rekryteringar, från kravställning och annonsering 

till tillsättning av tjänst inkl. spontanansökningar. 

 

Exempel på handlingar: Kravspecifikation/profil, 

Annons, Ansökningar, Spontanansökningar, 

Sökandeförteckning, Dokumentation av 

Handlingarna överlämnas och 

införlivas till nämnden som tar emot 

personen om de rör rekrytering av 

personal till verksamheterna, det vill 

säga fram till dess att 

anställningsavtal är upprättat eller att 

rekryteringen av annan anledning 
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referenstagning, anställningsintervjuer och tester, 

Rekryteringsbeslut, Anställningsavtal 

avslutats av mottagande nämnd av 

verksamheten. 

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas Centrum. 

 

2.1.2 Hantera anställning Processen omfattar handläggning av frågor knutna 

till pågående anställning fram till upphörande av 

anställning. Här ingår även att hantera omställning, 

disciplinåtgärder  och entledigande. 

 

Exempel på handlingar: Tjänstgöringsbetyg, 

Tjänstgöringsintyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter 

rörande uppsägning, Kvittenser, fullmakter 

avseende sekretessinformation, dokumentation från 

utvecklingssamtal samt lönesamtal, dokumenterade 

överenskommelser, Individuella lönebeslut, 

Disciplinärenden, Gratifikationer, Individuella 

utvecklingsplaner, Sekretessförbindelser, 

Underrättelse till lokal facklig organisation om 

tilltänkt åtgärd, Underlag till LAS‐ och MBL‐

protokoll, Underlag till HR Lön, Beslut om 

Lönebidrag, Begäran om avgång 

Handlingar som rör personal vars 

anställningar är pågående och 

överförs den 1 januari 2021 

överlämnas och införlivas till den 

nämnd som övertar anställningen. 

 

Övriga handlingar i avslutade 

anställningar i stadsdelarna och 

social resurs överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

 

2.1.3 Beräkna och betala 

ut löner, arvoden och 

pension 

Processen omfattar att hantera och registrera 

löneunderlag från anställda. 

 

Exempel på handlingar: Underlag för 

Löneberäkning, Egna utlägg, 

Tjänstgöringsrapporter, Tillägg, Rättelser och 

löneupppgifter, Ersättning för utlägg via lön 

Handlingar som rör personal vars 

anställningar är pågående och 

överförs den 1 januari 2021  

överlämnas och införlivas till den 

nämnd som övertar anställningen.  

 

Övriga handlingar i avslutade 

anställningar i stadsdelarna och 

social resurs överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.2 Hantera bemanning Processen omfattar bemanningsfrågor såsom 

schemaläggning, semesterplanering, tjänstledighet 

och föräldraledighet. 

 

Exempel på handlingar: Ledighetsansökningar, 

Scheman, Beslut angående beviljad 

ledighetsansökan 

Handlingar som rör personal vars 

anställningar är pågående och 

överförs den 1 januari 2021  

överlämnas och införlivas till den 

nämnd som övertar anställningen.  

 

Övriga handlingar tillhörande 

avslutade anställningar i 

stadsdelarna och social resurs 

överlämnas till socialnämnderna 

enligt geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum. 

2.3 Hantera 

personalsociala 

frågor 

    

2.3.1 Kompetensutveckla Processen omfattar myndighetsövergripande 

kompetens‐ 

utvecklingsplanering samt att anordna eller delta i 

personalutbildningar. 

 

Exempel på handlingar: Anmälningar, 

Deltagarlistor, Kursintyg, Planeringsunderlag, 

Handlingar kopplade till 

myndighetsövergripande 

kompetens- och 

utvecklingsplanering överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 
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Presentationsmaterial, Program, 

Kursinbjudningar, Egenproducerat 

utbildningsmaterial 

Handlingar kopplade till enskild 

person som överförs 1 januari 2021 

överlämnas till den nämnd som 

övertar anställningen. 

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.3.2 Tillhandahålla 

friskvård 

Processen omfattar att tillhandahålla personalen 

friskvård och administrera friskvårdsersättning. 

Processen omfattar även att bedriva friskvård i 

form av att erbjuda personalrabatter på 

friskvårdsanläggningar m.m. samt olika 

ekonomiska förmåner kopplade till friskvård, 

exempelvis cykel- och friskvårdsförmån.  

 

Exempel på handlingar: Kvitto på utlägg, Riktlinjer 

för friskvårdsersättning 

Förvaltningsövergripande 

handlingar och handlingar 

tillhörande stödfunktioner 

överlämnas till socialnämnderna 

enligt geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum 

Övriga handlingar överlämnas till 

den mottagande nämnd som tar emot 

verksamheten.  

2.3.3 Hantera tillbud, 

arbetsskada och 

otillåten påverkan 

Processen omfattar anmälan, utredning och åtgärd 

av tillbud, arbetsskador och otillåten påverkan. 

 

Exempel på handlingar: Anmälningar om 

arbetsskador, Avvikelse‐ och tillbudsrapporter, 

åtgärdsbeslut 

Handlingar överlämnas och 

införlivas till den nämnd som tar 

emot personal vars anställning är 

pågående, överförs den 1 januari 

2021 och ingår i ett pågående 

ärende, det vill säga till dess att 

beslut om åtgärd är fattat. 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnderna 

enligt geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum. 

2.3.4 Rehabilitera Processen omfattar handläggning av 

rehabiliteringsärenden och de medicinska, 

psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade 

åtgärderna. 

 

Exempel på handlingar: Förstadagsintyg, 

Protokoll, Rehabmöte, Handlingsplan, 

Arbetsförmågebedömning, Utlåtanden, Utredning, 

Arbetsgivarens anpassningsåtgärder, Protokoll om 

avslutad rehabilitering, Kompetenskartläggning, 

Arbetsförmågebedömning, Kompletterande 

läkarutlåtande, Anteckning, Avslut av rehabärende. 

Handlingar överlämnas och 

införlivas till den nämnd som tar 

emot personal vars anställning är 

pågående, överförs den 1 januari 

2021 och ingår i ett pågående 

ärende, det vill säga till dess att 

beslut om åtgärd är fattat. 

Handlingar tillhörande avslutade 

ärenden överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.4 Administrera 

ekonomi 

    

2.4.1 Utforma och följa 

upp ekonomi 

Processen omfattar att upprätta budget och 

verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat 

samt genomföra internkontroll 

 

Exempel på handlingar: Ekonomisk 

uppföljningsrapport, Budgetunderlag, Prognoser 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 
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2.4.2 Hantera intäkter 

från kund 

Processen omfattar handläggning av kundfakturor 

och kundinbetalningar 

 

Exempel på handlingar: Kundregister, 

Avbetalningsplaner, Kundfakturor, 

Fakturaunderlag, Listor över inbetalningar, 

Makuleringar, Avskrivningar av fordran 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.4.3 Hantera kostnader 

från leverantör 

Processen omfattar att hantera och betala 

leverantörsfakturor samt hantera utbetalningar 

 

Exempel på handlingar: Leverantörsfakturor, 

Följesedlar, Listor över utbetalningar, Inkasso, 

Utbetalningsallegat 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.4.4 Hantera löpande 

ekonomiredovisning 

Processen omfattar att löpande stämma av och 

redovisa ekonomin och att sköta kodplanen. 

 

Exempel på handlingar: Bokföringsorder med 

underlag, Kontoavstämningar, Kodplan, 

Förteckning över anläggningstyper 

(avskrivningstyp), Underlag för periodisk 

avskrivning, Beslut om investering, 

Anläggningsregister, Avtal rörande tjänst, 

Kommunbidrag, Kassarapport, Dagrapport, 

Underlag till årsredovisning med resultaträkning 

och balansräkning, Finanseringsanalys, Noter, 

Underlag till delårsbokslut 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.4.5 Hantera 

skatteredovisning 

Processen omfattar hanteringen av frågor rörande 

deklarationer och jämkning av moms. 

 

Exempel på handlingar: Underlag till 

momredovisning, Ansökan om redovisning av 

moms (byte av redovisningsperiod?), 

Momsrapport, Periodisk sammanställning 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.4.6 Hantera 

försäkringar 

Processen omfattar tecknandet av försäkringar i 

syfte att skydda myndigheten 

 

Exempel på handlingar: Försäkringsbrev, 

Försäkringshandböcker, Handlingar rörande 

ansvarsfrågor, ansvarsskador och 

egendomsskador, Avtal, Förfrågningsunderlag, 

Personalförsäkringshandlingar, Skadeärenden 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 
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2.4.7 Hantera stiftelser, 

fonder och gåvor 

Processen omfattar att förvalta kapital och 

administrera stiftelser, fonder och gåvobrev 

 

Exempel på handlingar: Bedömningskriterier för 

urval sökande, Fondansökningar, Beslut om 

utdelning ur fond, Beslut att ta emot gåva, 

Stiftelseårsredovisning 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip. Social 

resursnämnds handlingar 

överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.5 Köpa in och 

upphandla 

    

2.5.1 Köpa in, beställa och 

avtala 

(direktupphandla) 

Processen omfattar arbetet med att köpa in en 

vara/tjänst och direktupphandla enligt LOU samt 

upphandling genom avrop mot ramavtal eller 

genom förnyad konkurrensutsättning. 

 

Exempel på handlingar: Underlag på vad som ska 

direktupphandlas, Offerter/anbud, Svar på 

förfrågningar, Utvärdering av inkomna 

anbud/offerter, Tilldelningsbeslut, Beställningar, 

Order‐, Uppdrags‐, och Beställningsbekräftelser 

m.m. 

Handlingar och uppgifter i ärenden 

som inte avslutas innan den 31 

december 2020 överlämnas och 

införlivas i den nämnd som tar emot 

verksamheten som ska nyttja 

varan/tjänsten. 

Handlingar och uppgifter i avslutade 

ärenden överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.5.2 Hantera 

upphandling enligt 

lagen om offentlig 

upphandling (LOU) 

Processen omfattar arbetet med att genomföra 

upphandlingar i konkurrens samt att hantera 

överprövning av upphandling. 

 

Exempel på handlingar: Upphandlingsstrategi, 

Förfrågningsunderlag, Annonsunderlag, 

Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden 

under anbudstiden, Anbud med bilagor, Intyg/bevis 

för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, 

Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut 

Handlingar och uppgifter i ärenden 

som inte avslutas innan den 31 

december 2020 överlämnas och 

införlivas i den nämnd som tar emot 

verksamheten som ska nyttja 

varan/tjänsten. 

Handlingar och uppgifter i avslutade 

ärenden överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum.  

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 

att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.5.3 Förvalta och följa 

upp ingångna avtal 

Processen omfattar de affärsmässiga frågorna 

såsom löpande avstämningar och hantering av stora 

tvister efter att avtal slutits som följd av 

direktupphandling och upphandling i konkurrens. 

 

Exempel på handlingar: Tilläggsavtal, 

Villkorsändringar, Information om parters ändrade 

kontakt‐ eller adressuppgifter, Uppsägningar, 

Avtalsregister, Avtalsdatabas 

Handlingar och uppgifter i ärenden 

som inte avslutas innan den 31 

december 2020 överlämnas och 

införlivas i den nämnd som tar emot 

verksamheten som ska nyttja 

varan/tjänsten. 

 

Handlingar och uppgifter i avslutade 

ärenden överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

 

Tillgång till information som behövs 

i referenssyfte kan hanteras genom 
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att berörd personal ges läsbehörighet 

till informationen. 

2.6 Administrera 

allmänna handlingar 

    

2.6.1 Registrera 

handlingar och 

hantera post 

Processen omfattar posthantering, bedömning, 

registrering, fördelning, skanning, 

informationssökning och arkivering av diarieförda 

ärenden. 

 

Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, 

Postlista, Fullmakt för postöppning, Postöppnings‐ 

och registreringsrutiner, Rek‐böcker Posten m.m. 

Handlingar överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.6.2 Redovisa, styra och 

hantera handlingar 

och arkiv 

Processen omfattar att samråda med 

arkivmyndigheten i arkivfrågor, upprättande av 

arkivredovisning, gallringsutredning och 

mottagande av gallringsbeslut. 

 

Exempel på handlingar: Arkivbeskrivning, 

Arkivförteckning, IT‐förteckning, Arkivinventering, 

Gallringsbeslut, Gallringsutredning, 

Gallringsframställan m.m. 

Handlingar överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar till Centrum. 

2.6.3 Ta emot arkiv Processen omfattar planering inför och mottagande 

av arkivhandlingar från överlämnande myndighet. 

 

Exempel på handlingar: Fullmäktigebeslut om 

avhändande av allmän handling, Förteckning av 

arkivhandlingar som mottagits, 

mottagandekvittenser 

Handlingar överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.6.4 Överlämna arkiv Processen omfattar planering och överlämnande av 

arkivhandlingar samt framtagande av underlag med 

förslag till beslut om avhändande av allmän 

handling (på annat sätt än genom gallring). 

 

Exempel på handlingar: Fullmäktigebeslut om 

avhändande av allmän handling, förteckning över 

arkivhandlingar som överlämnas, kopia av 

mottagningskvittens  

Handlingar överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.6.5 Hantera utlämnande 

av handlingar 

Processen omfattar 

sekretessprövning/menprövning, beslut om 

utlämnande samt skriftligt beslut av myndigheten 

vid ev. nekande av utlämnande. 

 

Exempel på handlingar: Samtycken, Fullmakter, 

Begäran om utlämnande, Följebrev, Beslut om 

vägran att utlämna allmän handling, 

Överklaganden 

Handlingar överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.7 Kontrollera 

personuppgiftsbehan

dlingar 

Processen omfattar hantering av anmälan om 

behandling av personuppgifter, begäran om 

registerutdrag samt anmälan om dataskyddsombud. 

 

Exempel på handlingar: Samtycke/återtagande till 

utlägg på webbplats, Register över behandling av 

personuppgifter, Registerutdrag, Begäran om och 

svar på begäran om registerutdrag, Anmälan om 

dataskyddsombud. 

Handlingar överlämnas till 

socialnämnderna utifrån geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 
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2.8 Hantera och förvalta 

IS/IT 

 Området rör hantering och förvaltning av IS/IT 

som inte utförs av en kommungemensam intern 

tjänst. De utgör kärnprocesser hos Intraservice.  

  

2.8.1 Införa it‐system Processen omfattar, från initiering till avslut och 

överlämnande, arbetet med införandet av 

systemstöd i verksamheten. Genomförs vanligen 

som uppdrag eller i projektform. 

 

Exempel på handlingar: Införandeplan, 

Förstudierapport, Beslut, Uppdragshandlingar, 

Kravspecifikation, Korrespondens, Projektdirektiv, 

Slutrapport, Aktivitetslista, Leveransgodkännande, 

Protokoll, Systemdokumentation 

Handlingar som rör införande av it-

system för vilket leverans- 

godkännande eller motsvarande är 

upprättat överlämnas och införlivas 

till den nämnd som tar emot 

verksamheten it-systemet vänder sig 

till.  

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.8.2 Förvalta, drifta och 

utveckla it‐system 

Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling 

och support samt att utifrån behov, strategier och 

omvärld utveckla och förädla tjänster. 

 

Exempel på handlingar:  Avvikelserapporter, 

Åtgärdsrapport, Beställningar, 

Användarhandledningar, Lathundar för system, 

Förvaltningsuppdrag (systemförvaltning), 

Objektplan 

Handlingar som rör it-lösningar som 

är drift överlämnas och införlivas till 

den nämnd som tar emot 

verksamheten it-systemet vänder sig 

till. Gäller ej kommungemensamma 

interna tjänster.  

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.8.3 Hantera IT‐

behörigheter 

Processen omfattar att tilldela och 

upphäva/återkalla behörigheter i systemstöden och 

anskaffning av e‐certifikat. 

 

Exempel på handlingar: Beställningar, 

Bekräftelser, Register 

Handlingar överlämnas och 

införlivas till mottagande 

myndighet/nämnd av verksamheten 

om det rör personal vars anställning 

är pågående och överförs den 1 

januari 2021. 

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum.  
2.8.4 Säkerhetsskydda 

information 

Processen omfattar att säkerställa att 

informationssäkerhetsincidenter och svagheter hos 

informationssystem rapporteras på ett sådant sätt att 

korrigerande åtgärder kan vidtas i rätt tid 

 

Exempel på handlingar: Incidentrapporter, Rutiner 

för incidentrapportering, Rutinbeskrivning, 

Uppgifter om genomförd åtgärd (åtgärdsprotokoll), 

Statistik, Risk‐ och sårbarhetsanalyser, 

Servicenivåavtal (SLA), Krypteringsnycklar, 

Lösenord, Loggar, VPN‐avtal 

Handlingar som rör it-lösningar som 

är i drift överlämnas och införlivas 

till den nämnd som tar emot 

verksamheten som it-lösningen 

vänder sig till.   

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.8.5 Avveckla it‐system Processen omfattar arbetet med att säkerställa att 

avveckling av tjänster och enskilda driftuppdrag 

görs på ett kontrollerat sätt. Genomförs vanligen 

som uppdrag eller i projektform. 

 

Exempel på handlingar: Beslut om avveckling av 

tjänst, Plan för avveckling, Checklista, 

Utvärderingar, Konsekvensanalyser, Tidplan, 

Systemdokumentation 

Handlingar som rör it-lösningar som 

är i drift överlämnas och införlivas 

till den nämnd som tar emot 

verksamheten som it-lösningen 

vänder sig till. 

 

Övriga handlingar överlämnas till 

socialnämnderna enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 
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2.9 Hantera lokaler, 

fastigheter och fysisk 

säkerhet 

    

2.9.1 Förvalta fastigheter 

och inventarier 

Processen omfattar att hantera frågor rörande 

hyresavtal och inventarier m.m. Här ingår även att 

hantera löpande drift och underhåll, reparation av 

lokalerna. Handlingar rörande lokalbesiktningar. 

Parkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor, frågor rörande 

avfalls‐ och återvinningshantering. Förse 

myndigheten med konst. 

 

Exempel på handlingar: Hyresavtal, Felanmälan 

av lokaler, Lokalbokningar och 

Bokningsbekräftelser, Ansökan om 

parkeringstillstånd, Inventarielistor över konst, 

Besiktningsprotokoll, Utredningar rörande 

fastighetsutnyttjande, Driftmötesprotokoll mm 

Handlingar överlämnas till den 

nämnd som tar över ansvaret för 

respektive byggnad.  

 

Handlingar i pågående ärenden 

gällande vaktmästeri och lokalvård 

överlämnas och införlivas till 

grundskola, förskola och ÄVO 

beroende på vilken nämnd som är 

mottagare av verksamheten.   

 

Handlingar i avslutade ärenden 

gällande vaktmästeri och lokalvård 

överlämnas till ÄVO. 

  
2.9.2 Hantera fysisk 

säkerhet och 

skalskydd 

Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk 

säkerhet, t.ex. larm och inpassering samt ärenden 

som rör stölder eller obehörigt intrång i 

myndighetens lokaler samt att administrera tillträde 

till fastigheter. 

 

Exempel på handlingar: Kvittenser för 

passerkort/behörighetskort och nycklar, 

Polisanmälningar rörande stöld/hot/olaga intrång, 

Handlingar rörande bevakning/larm/koder 

Handlingar överlämnas till den 

nämnd som tar över ansvaret för 

respektive byggnad. 

2.9.3 Genomföra 

byggprojekt 

Processen omfattar hanteringen av ny‐, om‐ och 

tillbyggnad utifrån förvaltningens behov. 

 

Exempel på handlingar: Bygglovsansökningar, 

Ritningar, Förstudier, Bygghandlingar, 

Byggmötesprotokoll, Besiktningsprotokoll, 

Styrgruppsmötesprotokoll 

Handlingar angående pågående och 

planerade ny- om- eller till 

byggnader överlämnas och 

införlivas i mottagande nämnd som 

övertar ansvaret för ärendet. 

 

Handlingar överlämnas till den 

nämnd som tar över ansvaret för 

respektive byggnad om 

ärendet/byggnationen är avslutat den 

31 december 2020.  

2.10 Informera, 

kommunicera och 

omvärldsbevaka 

Processen omfattar marknadsföring av 

verksamheten, utåtriktad kommunikation genom 

användning av olika kommunikationskanaler, 

medborgardialog av fråga‐svar‐karaktär som inte 

rör ärende i kärnverksamheten samt 

omvärldsbevakning. 

 

Exempel på handlingstyper: Hemsidor, Inlägg på 

sociala medier, Chatt, Pressklipp, 

Pressmeddelanden, Korrespondens, Broschyrer, 

Trycksaker, Bilder m.m. 

Handlingar i pågående och 

planerade frågor överlämnas och 

införlivas till den mottagande nämnd 

som tar emot verksamheten.   

 

Handlingar i avslutade ärenden 

såsom förvaltningsövergripande 

kanaler överlämnas enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

2.11 Tillhandahålla 

bibliotek och digitala 

informationsresurser 

Processen omfattar att hålla bibliotekskatalog och 

låntagarregister aktuella samt hantera in‐ och utlån 

av media 

 

Exempel på handlingar:  Bibliotekskatalog och 

databas, låntagarregister, avtal rörande tillgång 

till databaser och informationsresurser, 

handledningar 

Pågående kataloger och register som 

rör de olika verksamheterna 

överlämnas och införlivas till nämnd 

som tar emot verksamheten. 

 

Avslutade ärenden som är 

förvaltningsövergripande 

överlämnas enligt geografisk 

princip. 
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2.12 Bedriva internt 

miljöarbete 

Processen omfattar miljöfrågor i förhållande till 

bland annat energi, avfall, transporter, lokaler, 

kemikalier, livsmedel. 

 

Exempel på handlingar: miljöredovisningar, 

tillsynsrapporter och miljömanualer, Certifikat för 

grön el 

Handlingar överlämnas och 

införlivas till mottagande nämnd om 

de rör dokumentation av pågående 

eller planerat miljöarbete inom de 

olika verksamheterna.  

 

Avslutade ärenden som är 

förvaltningsövergripande 

överlämnas enligt geografisk 

princip. Social resursnämnds 

handlingar överlämnas till Centrum. 

   

3. BEDRIVA 

KOMMUNAL 

HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD 

    

3.1 Besluta, planera och 

genomföra vård 

Processen omfattar att hantera inkommen 

vårdbegäran, utreda patientens hälsotillstånd, i 

samverkan med patient bedöma och besluta vilka 

åtgärder som ska genomföras, genomföra ordinerad 

vård, samverka med utförare och andra vårdgivare. 

Vårdepisoden avslutas antingen genom att patient 

avlider, patientens behov av vård upphör på annat 

sätt eller patienten flyttar till annan vårdgivare.  

 

Exempel på handlingar: Vårdbegäran, vårdplan, 

samordnad individuell plan, journal.  

Handlingar för patienter som har 

pågående vård och omsorg den 1 

januari 2021 överlämnas och 

införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden och 

övriga handlingar överlämnas till 

ÄVO. 

3.2 Delegera hälso- och 

sjukvårdsuppgifter 

Processen omfattar utbilda, handleda och fatta 

delegeringsbeslut i syfte att resurssätta vårdplan 

med utförare. Omfattar arbetsuppgifter från 

rehabilitering, habilitering samt sjukvård.  

 

Exempel på handlingar: Beslut om delegering, 

beslut om återkallelse av delegering 

Handlingar för patienter som har 

pågående vård och omsorg den 1 

januari 2021 överlämnas och 

införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden och 

övriga handlingar överlämnas till 

ÄVO. 

3.3 Bedriva 

kvalitetsarbete inom 

hälso- och sjukvård 

    

3.3.1 Hantera tillbud och 

avvikelser inom 

kommunal hälso- och 

sjukvård 

Processen omfattar att åtgärda och rapportera 

avvikelser, synpunkter, klagomål och tillbud 

lämnade av medarbetare inom den kommunala 

hälso- och sjukvården. Processen innefattar även att 

utreda och bedöma orsak samt återkoppla till den 

rapporterande medarbetaren. Processen utförs 

internt inom den utförande verksamheten.  

 

Exempel på handlingar: 

avvikelsehanteringssystem, enskilda 

avvikelserapporter, utredningar, 

sammanställningar/resultat av analyserade 

enskilda avvikelserapporter 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 
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3.3.2 Hantera 

anmälningar och 

tillsynsärenden inom 

kommunal hälso- och 

sjukvård 

Processen omfattar att utreda, anmäla och utöva 

tillsyn av de händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada enligt lex Maria (3 

kap 5 § patientsäkerhetslagen). Vid händelser som 

medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada är vårdgivaren skyldig att göra en 

anmälan till IVO. Processen omfattar även anmälan 

om medicintekniska produkter. Anmälan sker till 

ansvarig myndighet och parter, t.ex. Inspektionen 

för vård och omsorg, läkarmedelsverket, 

patientnämnder m.fl.  

 

Exempel på handlingar: Utredningar, 

korrespondens, beslut, händelseanalyser 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO.  

3.4 Samordna den 

palliativa vården 

inom 

hospiceverksamheten  

Processen omfattar att ansvara för samordning, 

ansökning, beläggning och ersättning av den 

palliativa vården (Hospice) inom Göteborg.  

 

Resursnämndsuppdrag för SDN Askim-Frölunda-

Högsbo 

 

Exempel på handlingar: Vårdbegäran 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

3.5 Hantera 

akutläkemedels-

förråd, 

läkemedelsnära 

produkter och 

medicintekniska 

produkter 

Processen omfattar hantering, beställning och 

kontroll av akutläkemedelsförråd, läkemedelsnära 

produkter och medicintekniska produkter. 

Processen innefattar även avvikelserapportering till 

leverantör vid felaktig leverans eller produkt.  

 

Exempel på handlingstyper: följesedlar, register 

över medicintekniska produkter/grundutrustning, 

förbrukningsjournaler, egenkontroller 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

4 BEDRIVA 

SOCIALTJÄNST 

    

4.1 Utreda, bedöma och 

besluta 

    

4.1.1 Utreda om barn och 

unga far illa enligt 

SoL och LVU (lag 

om vård av unga) 

Processen omfattar att ta emot anmälningar eller 

ansökningar från enskilda eller andra instanser, 

utreda och göra skyddsbedömningar. 

 

 

 

Exempel på handlingar: anmälningar, ansökningar 

och journalanteckningar 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip.  

4.1.2 Utreda 

ensamkommande 

barn och ungas 

behov av boende, 

skydd och stöd enligt 

SoL och LVU 

Processen omfattar att ta emot 

anvisade ensamkommande asylsökande barn, 

utreda, göra skyddsbedömningar, fatta beslut om 

placeringar i HVB-hem, familjehem eller 

stödboende. 

 

Exempel på handlingar: dokument från 

migrationsverket såsom beslut om 

uppehållstillstånd och beslut om 

åldersuppskrivning, journalanteckningar 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 

4.1.3 Utreda behov av 

vård för vuxna enligt 

LVM (lagen om vård 

av missbrukare i 

vissa fall) 

Processen omfattar att ta emot anmälningar från 

enskilda eller andra instanser, utreda och göra 

bedömningar samt att inhämta beslut om vård 

enligt LVM från rättslig instans. 

 

 

 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  
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Exempel på handlingar: anmälningar och 

journalanteckningar, anmälningar och 

ansökningar till domstol. 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 

4.1.4 Utreda behov av 

vård för vuxna enligt 

SoL 

(socialtjänstlagen) 

Processen omfattar att ta emot ansökningar från 

enskilda, göra utredningar, bedöma och fatta beslut 

(avslå eller bevilja). 

 

 

 

Exempel på handlingar: ansökningar, 

läkarintyg och journalanteckningar 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 

4.1.5 Utreda behov av 

bistånd/insatser för 

personer med 

funktionsnedsättning 

enligt SoL och LSS 

(lag om stöd och 

service till vissa 

funktionshindrade) 

Processen omfattar att ta emot ansökningar från 

enskilda, göra utredningar och bedömningar, fatta 

beslut (avslå eller bevilja). 

 

 

 

Exempel på handlingar: ansökningar, 

journalanteckningar, läkarintyg  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 

4.1.6 Utreda behov av 

bistånd för personer 

över 65 år enligt SoL 

såsom äldreboende, 

korttidsboende och 

hemtjänst 

Processen omfattar att ta emot ansökningar från 

enskilda, göra utredningar och bedömningar, fatta 

beslut (avslå eller bevilja). 

 

 

 

Exempel på handlingar: ansökningar, 

journalanteckningar, läkarintyg  

Handlingar och uppgifter i pågående 

ärenden överlämnas och införlivas 

till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

4.1.7 Utreda behov av 

ekonomiskt bistånd 

enligt SoL 

Processen omfattar att ta emot ansökningar från 

enskilda, göra utredningar och bedömningar, fatta 

beslut (avslå eller bevilja). 

 

 

 

Exempel på handlingar: ansökningar, kontoutdrag, 

hyreskontrakt samt annat ekonomiskt underlag 

Handlingar och uppgifter i pågående 

ärenden överlämnas och införlivas 

till socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 

4.1.8 Utreda ansökningar 

om förhandsbesked 

för personer med 

funktionshinder 

enligt LSS och SoL, 

från personer boende 

utanför Göteborg  

Processen omfattar att ta emot ansökningar från 

enskilda som inte bor i Göteborgs kommun men 

som har för avsikt att flytta hit. Inför sin flytt 

ehöver den enskilde ett förhandsbesked om hen kan 

få bistånd enligt LSS vid flytt till Göteborgs 

kommun. I processen ingår att göra utredningar, 

bedömningar, fatta beslut och att verkställa beslut 

(avslå eller bevilja).  

 

Resursnämndsuppdrag SDN Västra Göteborg 

 

Exempel på handlingar: ansökningar, 

läkarintyg  och journalanteckningar 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 

4.2 Tillhandahålla 

boenden 

    

4.2.1 Tillhandahålla 

stödboende eller 

HVB-hem för barn 

och unga enligt SoL 

Processen omfattar att ta emot uppdrag från 

utredande socialtjänst, göra bedömningar, 

förbereda för inflyttningar, planera, upprätta 

genomförande- eller arbetsplaner, genomföra 

beviljade insatser. Processen avslutas då barnet 

eller ungdomen flyttar från boendet. 

  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  
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Exempel på handlingar: genomförandeplaner och 

journalanteckningar. 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip 

4.2.2 Tillhandahålla 

särskilt boende för 

funktionshindrade 

barn och vuxna 

enligt LSS 

Processen omfattar att ta emot uppdrag från 

utredande socialtjänst, förbereda för inflyttningar, 

planera, upprätta genomförande- eller arbetsplaner, 

genomföra beviljade insatser. Processen avslutas då 

beviljad insats avslutas. Kontinuerlig uppföljning 

sker under hela placeringsvistelsen. 

 

  

 

Exempel på handlingar: hyreskontrakt, 

genomförandeplaner och journalanteckning.  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd.  

4.2.3 Tillhandahålla 

äldreboende enligt 

SoL  

Processen omfattar att ta emot uppdrag från 

utredande socialtjänst, göra bedömningar, 

förbereda för inflyttningar, planera, upprätta 

genomförande- eller arbetsplaner, genomföra 

beviljade insatser. Processen avslutas då beviljad 

insats avslutas.   

 

Exempel på handlingar: hyreskontrakt, 

genomförandeplaner och journalanteckning. 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

4.2.4 Tillhandahålla 

korttidsplatser för 

vård av personer 

över 65 år 

Processen omfattar att ta emot uppdrag från 

utredande socialtjänst, göra bedömningar, 

förbereda för inflyttningar, planera och upprätta 

genomförande- eller arbetsplaner. Förbereda för 

utflytt. Processen avslutas då brukaren flyttar från 

boendet.   

 

 

 

Exempel på handlingar: hyreskontrakt, 

genomförandeplaner och journalanteckning. 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

4.2.5 Förmedla lägenheter 

i äldreboende och 

korttidsplatser inom 

äldreomsorg   

Processen omfattar att ta emot uppdrag från 

utredande socialtjänst, göra bedömningar samt att 

upprätta och teckna hyresavtal med brukaren.  

 

Resursnämndsuppdrag för SDN Örgryte-Härlanda 

 

Exempel på handlingar: hyresavtal 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

4.2.6 Fördela resurser till 

SDF för bostäder 

med särskild service 

(BmSS) 

Processen omfattar att genom 

behovsbedömningsmodellen ta fram underlag för 

stadens långsiktiga planering av bostäder för 

personer med funktionsnedsättning samt för 

fördelning av medel till stadsdelarna för drift av 

BmSS. Behovsbedömningsunderlaget ligger till 

grund för såväl ordinarie budgetram beslutad av 

kommunfullmäktige som fördelning av 

expansionsanslag för nystartade BmSS eller nya 

köp inom ramavtal för BmSS till dess att ordinarie 

resursfördelning tar vid. Processen avslutas med att 

SDN beslutar om fördelning av medel inom sin 

verksamhet. 

 

Resursnämndsuppdrag Örgryte-Härlanda 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 
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Exempel på handlingar: Plan för bostäder inom 

funktionshinderområdet, behovs- och 

produktionsplan, Omfördelning av kommunbidrag, 

återföring av resurser för köpt plats, underlag till 

sammanställning av behovsbedömningar, 

ersättningsregler för funktionshinderverksamhet, 

regler för expansionsanslag avseende BmSS. 

4.2.7 Planera och 

samverka vid 

etablering av bostad 

med särskild service 

(BmSS) i 

egenproduktion och 

inhyrning i 

flerbostadshus. 

Processen omfattar att samverka med aktörer inom 

staden samt externa parter i arbetet med planering 

och byggnation av BmSS. I processen ingår att vara 

en samverkanspart vid etablering, genomförande av 

förstudie, projektering samt byggnation. Processen 

avslutas då nyetablering av BmSS är genomförd 

och överlämnad till driftsansvarig förvaltning. 

 

Resursnämndsuppdrag Örgryte-Härlanda 

 

Exempel på handlingar: Ramprogram 

egenproduktion, ramprogram flerbostadshus, 

planeringsunderlag, rumsfunktionsprogram 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 

4.2.8 Förmedla bostäder 

inom 

funktionshinder-

området 

Processen omfattar att ta emot uppdrag från 

socialtjänst och förmedla plats utifrån individens 

behov. Processen omfattar även att göra 

behovsbedömning inför köp av BmSS hos extern 

aktör samt uppföljande behovsbedömning som ett 

underlag för dygnskostnad. Processen avslutas när 

individen tackat ja till bostaden. 

 

Resursnämndsuppdrag Örgryte-Härlanda 

 

Exempel på handlingar: 

Behovsbedömningsformulär, inkommande 

meddelanden om lediga platser, register över 

personer i behov av BmSS. 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 

4.3 Erbjuda råd, stöd, 

behandling och 

service 

    

4.3.1 Tillhandahålla råd 

och stöd för familjer, 

föräldrar och barn 

Processen omfattar att ta emot förfrågningar om 

stöd från enskilda eller från myndighetsutövande 

delar inom IFO. Processen omfattar även 

att planera, genomföra insatser och att följa upp 

insatser.  

 

Exempel på handlingar:  Ansökningar, rapporter, 

uppsökandebrev, deltagarlistor, 

minnesanteckningar, inbjudningar och 

individdokumentation.  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd enligt geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 

4.3.2 Tillhandahålla råd 

och stöd för vuxna 

med missbruks-

problematik 

Processen omfattar att ta emot förfrågningar om 

stöd från enskilda eller från myndighetsutövande 

delar inom IFO. Processen omfattar även 

att planera, genomföra insatser och att följa upp 

insatser.  

 

 Exempel på handlingar:  Ansökningar, rapporter, 

uppsökandebrev, deltagarlistor, 

minnesanteckningar, inbjudningar och 

individdokumentation.  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd enligt geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 
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4.3.3 Utföra personlig 

assistans 

funktionshindrade 

barn och vuxna 

(LSS) 

Processen omfattar att ge personlig service till 

enskilda i hemmet, planera, genomföra insatser 

och att följa upp. Processen avslutas om 

biståndsbeslutet upphör. 

 

Exempel på handlingar: scheman, 

genomförandeplaner och journalanteckningar. 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 

4.3.4 Tillhandahålla daglig 

verksamhet och 

aktiviteter för vuxna 

med 

funktionsnedsättning 

enligt LSS 

Processen omfattar att ta emot uppdrag från 

utredande socialtjänst, göra bedömningar, 

förbereda, planera och upprätta genomförande- 

eller arbetsplaner samt genomföra beviljade 

insatser genom att den enskilde deltar i daglig 

verksamhet som ersättning för arbete. Processen 

omfattar också uppföljning av beviljade insatser. 

 

Exempel på handlingar: genomförandeplaner, 

anmälningsformulär, journaler och enkäter. 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 

4.3.5 Tillhandahålla 

boendestöd för vuxna 

med 

funktionsnedsättning 

Processen omfattar att ta emot uppdrag, ge 

personligt stöd till enskilda i deras hem, planera 

och följa upp. 

 

Exempel på handlingar: Uppdragsbeskrivningar, 

genomförandeplaner, scheman, 

utförardokumentation.   

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Funktionsstöd.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Funktionsstöd. 

4.3.6 Tillhandahålla råd 

och stöd för vuxna 

som står långt från 

arbetsmarknaden 

Processen omfattar att ta emot förfrågningar om 

stöd från enskilda, från myndighetsutövande delar 

inom IFO, planera, genomföra insatser och att följa 

upp.  

 

Exempel på handlingar:  Ansökningar, rapporter, 

uppsökandebrev, deltagarlistor, 

mötesanteckningar, inbjudningar och 

individdokumentation.  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip 

4.3.7 Utföra hemtjänst Processen omfattar att ta emot uppdrag, ge 

personligt stöd till enskilda både i hemmet och vid 

behov även vid läkarbesök och dylikt. 

 

Exempel på handlingar: Genomförandeplan, 

sociala daganteckningar, nyckelkvittenser 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

4.3.8 Tillhandahålla 

anhörigstöd 

Processen omfattar stöd till personer som stödjer 

eller vårdar en anhörig. Stödet ges i form av 

anhörigträffar, föreläsningar och rådgivning. 

 

 

Exempel på handlingar: statistik, 

verksamhetsplaner, informationsskrifter och 

inbjudningar, verksamhetsberättelser, 

arbetsordningar, rapporter, årsrapporter 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO 

eller Funktionsstöd beroende på 

vilken nämnd som tar emot vilken 

verksamhet.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO eller 

Funktionsstöd beroende på vilken 

nämnd som tar emot vilken 

verksamhet. 

  
4.4 Rekrytera, utreda 

och utbilda 

familjehem, 

jourhem, 

kontaktfamilj, 

stödfamilj och 

kontaktperson  

Processen omfattar rekrytering, utredning och 

utbildning av familjehem, jourhem, kontaktfamilj, 

stödfamilj och kontaktperson. Processen startar 

genom att intresseanmälan kommer in till 

Göteborgs Stad. Därefter genomförs en första 

skanning och en fördelning av familjer till stadens 

familjehemsenheter. Därefter påbörjas utredning 

och grundutbildning av familjen. Uppdraget 

avslutas genom uppsägning.  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 
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Exempel på handlingar: intresseanmälan, 

utredningshandlingar, utbildningsmaterial 

4.5 Hantera 

socialtjänstens 

anmälnings- och 

yttrandeskyldighet i 

förhållande till andra 

myndigheter 

    

4.5.1 Hantera/anmäla 

misstänkt 

bidragsbrott 

Processen omfattar hanteringen av misstänkt 

bidragsbrott i samband med ansökan om 

ekonomiskt bistånd. När misstanke om bidragsbrott 

uppmärksammas ska kommunen, enligt 

Bidragsbrottslagen (2007:612), göra en 

polisanmälan. Stadsdelen ska även yrka om 

skadestånd.  

 

Exempel på handlingar: polisanmälan, 

underrättelser och andra handlingar från 

Polismyndigheten, skadeståndsyrkande 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till den 

nämnd som tar emot verksamheten 

som berörs av ärendet. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 

4.5.2 Hantera yttranden 

på begäran av andra 

myndigheter 

Processen omfattar hanteringen av inkommen 

begäran om yttranden från myndigheter såsom 

Försäkringskassan, Transportstyrelsen, Hemvärnet, 

Domstolsväsendet och dylikt och där socialtjänsten 

enligt lag är skyldig att yttra sig. Processen startar 

vid en inkommen begäran om yttrande och avslutas 

genom att yttranden skickas till den myndighet som 

begärt yttrande. 

 

 

Exempel på handlingar: Begäran om yttrande, 

yttrande 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till den 

nämnd som tar emot verksamheten 

som berörs av ärendet.  

 

Övriga handlingar i avslutade 

ärenden överlämnas till socialnämnd 

utifrån geografisk princip. 

4.6 Bedriva 

kvalitetsarbete inom 

socialtjänsten 

    

4.6.1 Hantera avvikelser 

inom socialtjänsten 

Processen omfattar att åtgärda och rapportera 

avvikelser lämnade av medarbetare inom 

socialtjänsten. Processen innefattar även att utreda 

och bedöma orsak samt återkoppla till den 

rapporterande medarbetaren. Processen utförs 

internt inom den utförande verksamheten.  

 

 

 

Exempel på handlingar: avvikelserapporter, 

utredningar, uppföljning och förebyggande, 

journalanteckning 

Handlingarna i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas hos den 

nämnd som tar emot verksamheten 

som berörs av ärendet. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas i referenssyfte till den 

nämnd som tar emot verksamheten 

som berörs av ärendet.  

4.6.2 Hantera 

anmälningar och 

tillsynsärenden inom 

socialtjänsten 

När den som bedriver verksamhet inom 

socialtjänsten tar emot en rapport om ett 

missförhållande eller en påtaglig risk för ett 

missförhållande ska det rapporterade utredas, 

dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om 

ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 

missförhållande är allvarligt ska den som bedriver 

verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO). Processen omfattar att 

utreda, anmäla och utöva tillsyn av de incidenter 

som är eller kan leda till allvarliga 

Handlingarna i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas hos den 

nämnd som tar emot verksamheten 

som berörs av ärendet.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas i referenssyfte till den 

nämnd som tar emot verksamheten 

som berörs av ärendet. 
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missförhållanden inom socialtjänsten enligt Lex 

Sarah (14 kap. 3 § socialtjänstlagen). Anmälan sker 

till Inspektionen för vård och omsorg.  

 

 

 

Exempel på handlingar: Utredningar, 

korrespondens, beslut, händelseanalyser 

4.7 Bedriva 

trygghetsjour 

    

4.7.1 Installera och serva 

trygghetslarm och 

trygghetskamera 

Processen omfattar installation och service av 

trygghetslarm och trygghetskamera. Processen 

initieras av att den enskilde får biståndsbeslut om 

trygghetslarm eller trygghetskamera och innefattar 

installation, service samt återlämning av larm. 

Processen omfattar även handläggningen av flytt, 

flytt mellan stadsdelar, avslut av larm vid dödsfall 

samt övriga avslut av larm.   

 

Exempel på handlingar: arbetsorder, 

nyckelkontrakt (stadsdelen), registreringar i 

bokningssystemet  

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO.  

4.7.2 Hantera 

larmmottagning 

Processen omfattar den centrala handläggningen av 

inkommande larm. Processen innehåller följande 

aktiviteter: larm inkommer, besvaras och lämnas 

för åtgärd till genomförare (hemtjänst och 

funktionshinder).   

 

Exempel på handlingar: processen genererar 

logglistor (larmmottagare), handlingsplaner för 

brukare (finns i larmmottagare – system) 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till ÄVO.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

  

5 BEDRIVA 

FOLKHÄLSO-

ARBETE/ 

SAMVERKA MED 

REGION I HÄLSO- 

OCH SJUKVÅRDS-

FRÅGOR 

    

5.1 Tillhandahålla 

folkhälsoinsatser 

Processen omfattar de insatser som stadsdelen 

tillhandahåller inom ramen för folkhälsoavtalet 

med Hälso- och sjukvårdsnämnden.  

De insatser som genomförs regleras i avtalet och 

varierar över tid. 

 

Exempel på handlingar: handlingsplaner för 

folkhälsoinriktade insatser, uppföljningsrapport, 

dokumentation från genomförda och planerade 

aktiviteter, avtal med Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip.  
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5.3 Bedriva 

familjecentral 

Processen omfattar att driva verksamhet enligt 

upprättade avtal mellan aktörer, till exempel Västra 

Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnd 

och stadsdelsnämnden. Processen omfattar även 

arbete med blivande föräldrar och föräldrar till barn 

mellan 0-6 år tillsammans med socialtjänst, 

öppenförskola och barnvårdscentral. 

 

Exempel på handlingar: Årsberättelse, avtal om 

samarbete och fördelning av ekonomiskt ansvar för 

verksamheten mellan stadsdelsnämnd, Hälso- och 

sjukvårdsnämnd samt Västra Götalandsregionen 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip. 

5.4 Bedriva mottagning 

för unga män  

Processen omfattar att bedriva mottagning för män 

mellan åldrarna 18-30. På mottagningen arbetar 

medicinsk och psykosocial personal med inriktning 

på frågor rörande sex, samlevnad och relationer. 

 

Resursnämndsuppdrag för SDN Centrum 

 

Exempel på handlingar: Årsberättelse,  

patientjournaler, patientsäkerhetsberättelse 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Centrum.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Centrum.  

5.5 Bedriva 

mottagningen 

Columbus för unga 

vuxna med psykisk 

ohälsa 

Processen omfattar det arbete som utförs av till 

exempel psykolog, kurator och coach för att stötta 

unga patienter med att må bättre och komma in på 

arbetsmarknaden. Columbus vänder sig till unga 

vuxna i åldrarna 18-29 år. Processen inleds med att 

en ung vuxen söker kontakt med Columbus och 

omfattar samtalskontakter och avslutas med att den 

unge lämnar verksamheten antingen för att stödet 

är avslutat eller för att denne fyller 30 år. 

 

Bedrivs inom Örgryte-Härlanda och vänder sig till 

boende i Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné och 

Centrum 

 

Exempel på handlingar: remisser till t.ex. 

Försäkringskassan, sjukvården, 

Arbetsförmedlingen, enkäter om den unges 

mående, personblad, dokumentation hos kurator, 

patientjournal hos psykolog 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Centrum.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Centrum. 

5.6 Bedriva uppsökande 

verksamhet mot 

vuxna med psykisk 

ohälsa i akuta 

situationer 

Processen omfattar det arbete som det mobila 

fältteamet utför. Teamet arbetar uppsökande i 

kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. 

Processen inleds antingen av att en anhörig eller 

den enskilde kontaktar teamet och ber om hjälp 

med psykisk ohälsa. Teamet kan sedan göra akuta 

psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa den 

hjälpsökande till rätt hjälp utifrån individuella 

behov. 

 

Bedrivs av mobila fältteamet. 

Resursnämndsuppdrag för SDN Centrum 

 

Exempel på handlingar: Årsredovisningar och 

uppföljningsrapporter, verksamhetsberättelser och 

statistikuppgifter 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Sydväst.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Sydväst.  

6 HANTERA 

TILLSTÅNDSÄREN

DEN FÖR SOCIAL 

RESURSNÄMNDS  
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EGENREGIVERKS

AMHET  

6.1 Hantera tillstånds-

ansökningar 

Processen omfattar att handlägga ansökningar om 

tillstånd att servera starkare drycker än öl, för 

socialresursnämnds egenregiverksamhet. 

(Dalheimers hus, Bergsjöhöjds och Kallebäcks 

boende), samt att fatta beslut. 

 

Resursnämndsuppdrag för Majorna-Linné 

 

Exempel på handlingar: Ansökningshandlingar, 

remisskrivelse, tjänsteutlåtande, delegationsbeslut 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till Miljö.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Miljö.  

6.2  Bedriva tillsyn  Processen omfattar att bedriva tillsyn och besluta 

om administrativa ingripanden för 

socialresursnämnds egen verksamhet. (Dalheimers 

hus, Bergsjöhöjds och Kallebäcks boende). 

 

Exempel på handlingar: Anmälningar, 

tillsynsrapporter, tjänsteutlåtande, 

delegationsbeslut 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till Miljö.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Miljö. 

7. BEDRIVA 

BIBLIOTEKS- OCH 

KULTURVERKSA

MHET 

    

7.2 Bedriva kulturskola   Följande nämnder bedriver 

kulturskola: SDN Östra Göteborg, 

SDN Angered, SDN Lundby, SDN 

Majorna-Linne, SDN Västra 

Göteborg, SDN Askim-Frölunda-

Högsbo, SDN Örgryte-Härlanda 

7.2.1 Planera och 

kommunicera utbud 

Processen omfattar planering och kommunicering 

av utbud. I processen ingår omvärldsbevaka, 

analysera efterfrågan, planera utbud, producera 

presentation av utbud, informera målgrupp (via 

skolor, bibliotek, öppet hus etc). 

 

Exempel på handlingar: Informationsmaterial, 

statistik, verksamhetsplaner 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Grundskola.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip.  

7.2.2 Administrera plats Processen omfattar ta emot ansökan, svara på 

förfrågan, erbjuda förnyad ansökan, göra urval, ge 

antagningsbesked, säga upp plats. 

 

Exempel på handlingar: ansökningar, bekräftelser, 

antagningsbesked, uppsägning 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

grundskola. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip.  
7.2.3 Bedriva pedagogisk 

verksamhet 

Processen omfattar att planera och genomföra 

pedagogisk verksamhet samt att arrangera 

tillställningar. 

 

Exempel på handlingar: Intyg, närvarolista, 

enkäter, scheman, foton, ljudupptagningar, 

pressklipp 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

grundskola. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip.  
7.2.5 Söka utvecklingsstöd 

för Kulturskolan 

Processen omfattar ansökan om utvecklingsstöd 

och avslutas när beslut om tilldelning eller avslag 

inkommer. 

 

Exempel på handlingar: Tjänsteutlåtande, ansökan, 

beslut om tilldelning av medel eller avslag på 

ansökan. 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Grundskola. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip.  
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7.3 Bedriva 

kulturhusverksamhet 

 
Verksamheten bedrivs i SDN 

Angered genom kulturhuset Blå 

stället. 

7.3.1 Arrangera och 

producera 

programverksamhet, 

kultur och aktiviteter 

Processen omfattar att planera programläggning, 

bokningar, att vid behov söka externa medel, 

genomföra marknadsföringsinsatser, arrangering 

samt genomförande av programverksamhet.  

 

Exempel på handlingar: Avtal, ansökan om externa 

medel, program 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Kultur. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Nordost. 

7.3.2 Förmedla 

kulturaktiviteter och 

föreställningar 

Processen omfattar biljettförmedling samt 

förmedling av produkter (som konstverk, böcker, 

fiskekort) kopplade till kulturhusets verksamhet 

och uppdrag. 

 

Exempel på handlingar: Biljetter, reservationslista 

för konstverk 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Kultur. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Nordost. 

7.3.3 Tillhandahålla 

kulturhusets lokaler 

för uthyrning 

Processen omfattar fastställande av taxa, 

bokningsförfrågan, avtal om uthyrning samt 

eventuell service till hyresgäster. Uthyrningen kan 

omfatta längre perioder, som exempelvis för 

bibliotekslokaler, eller vara av kortare karaktär, 

exempelvis konferenser. Processen avslutas med att 

uthyrningen är genomförd och avslutas. 

 

Exempel på handlingar: Fastställande av taxa, 

förfrågan om uthyrning, avtal och 

överenskommelse om uthyrning, uppsägning av 

hyresavtal 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

Kultur. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till Nordost. 

8 BEDRIVA 

FRITIDSVERKSAM

HET 

  Hit hör även handlingar rörande 

Ungdomspotten/Ungdomssatsningen 

8.1 Administrera 

föreningsbidrag 

Processen initieras av att ansökan kommer in. 

Utredning och beslut följs av utbetalning och 

redovisning av bidrag. Redovisning kan följas av 

återkrav. 

 

Exempel på handlingar: Ansökan (med 

årsberättelse, verksamhetsberättelse och 

redovisning)   

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip.  

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip.  

8.2 Bedriva 

fältgruppsarbete 

Processen omfattar uppsökande verksamhet i 

skolor, fritidsgårdar och offentliga platser. 

Fältsekreteraren identifierar ett behov, etablerar 

kontakt och bistår med kontakter mot skola, 

fritidsgård, föräldrar, föreningsliv och polis.  

 

Exempel på handlingar: skrivelser, rapporter 

socialtjänsten, statistik (egen och till KEKS) 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip 

8.3 Bedriva fritidsgårds-

verksamhet 

Processen omfattar planering, genomförande och 

utvärdering av fritidsgårdsverksamhet. Här i ingår 

idéformulering och marknadsföring. Processen 

bedrivs till exempel genom caféverksamhet, 

lovaktiviteter och andra arrangemang.  

 

Exempel på handlingar: Medlemsregister, 

medgivandeblanketter, planeringsunderlag, 

mötesanteckningar, besöksstatistik, 

marknadsföringsmaterial, utvärderingar 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

socialnämnd utifrån geografisk 

princip. 

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till socialnämnd utifrån 

geografisk princip 
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11 Tillhandahålla 

måltid 

  
 

11.1 Planera måltid Processen omfattar att utifrån beställda måltider 

planera menyer som sedan marknadsförs till gäster. 

Processen innefattar att beräkna antal beställda 

portioner och köpa in livsmedel och planera 

produktion av måltider.  

 

Exempel på handlingar: Tjänstebeställning, 

Serviceöverenskommelse, Menyer 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

grundskola, förskola och ÄVO 

beroende på vilken nämnd som tar 

emot vilken del av verksamheten.   

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

11.2 Beställa, producera 

och leverera måltid 

Processen omfattar beställning av måltid,  

tillagning av måltider och leverans samt servering 

och efterhantering av måltid. Måltider tillagas  

och kvalitetssäkras. Ej säker mat returneras till 

leverantör eller blir svinn. 

 

Exempel på handlingar: Beställningar, 

Distributionslistor, avbokningar 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

grundskola, förskola och ÄVO 

beroende på vilken nämnd som tar 

emot vilken del av verksamheten.   

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 
11.3 Följa upp och 

utvärdera måltider 

Processen omfattar att mäta svinn, 

kvalitetskontroller, analysera underlag samt att 

omhänderta och analysera  

inkomna synpunkter från elever och brukare.  

Processen innehåller även intern och extern 

kvalitetsgranskning. 

 

Exempel på handlingar: Egenkontrollprogram, 

Svinnstatistik, Synpunkter, Enkäter 

Handlingar i pågående ärenden 

överlämnas och införlivas till 

grundskola, förskola och ÄVO 

beroende på vilken nämnd som tar 

emot vilken del av verksamhetenen.   

 

Handlingar i avslutade ärenden 

överlämnas till ÄVO. 

 


