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Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden
 
Enligt Värnamo kommuns arkivreglemente ska varje myndighet redovisa 
sitt arkiv genom att upprätta arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. 
Dessa ska revideras vid varje ny mandatperiod och därutöver även vid 
avgörande förändringar av verksamheten.

Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och 
organisation samt arkivvårdens organisation, principer för bevarande och 
gallringsbeslut. 
Dokumenthanteringsplanen ska uppta myndighetens aktuella handlingar 
samt innehålla uppgift om handlingarnas benämning och om gallrings-
frister. 

Organisation

Omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare och är både 
beredande och beslutande organ. Nämndens verksamhet omfattar äldre- och 
handikappomsorg.
Äldre- och handikappomsorgen är indelad i fem områden – Rydaholm/Bor, 
Forsheda/Bredaryd, Hemtjänst Värnamo tätort, Särskilt boende Värnamo 
tätort samt LSS Värnamo gemensamt för hela kommunen. 
Varje område har en områdeschef och administrativt stöd. 
Sjuksköterskeorganisationen inbegriper förvaltningens sjuksköterskor med 
en enhetschef.
På bistånds- och rehabenheten finns biståndshandläggare SoL och LSS-
handläggare samt rehabteam med en enhetschef.
Centralt finns kansli med administrativa och andra stödfunktioner för hela 
verksamheten.
Se även omsorgsnämndens verksamhetsplan. (Diarieförd och finns i akt 
med planbeteckning 042 varje år.)

Gallring respektive bevarande

De gallringsråd som ges i Sveriges Kommuner och Landstings skrift 
”Bevara eller gallra?” har legat till grund vid framtagningen av omsorgs-
nämndens dokumenthanteringsplan. 
När det gäller personakter och patientjournaler regleras bevarande och 
gallring av handlingar av föreskrifter i socialtjänstlagen (SoL), lagen om 
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stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 

Personakter enligt SoL och LSS 

Föreskriven gallring
Uppgifter i personakter enligt SoL och LSS och gallras 5 år efter sista 
anteckningen respektive 5 år efter det att de förhållanden som uppgiften 
avser har upphört. 
Anledningen till detta är att känsliga personliga uppgifter inte ska sparas 
längre än nödvändigt och det anses olämpligt att arkiven ska tyngas av en 
mängd belastande uppgifter om enskilda personer. 
Gallringen ska göras årligen och vara avslutad senast kalenderåret efter det 
att gallringsskyldigheten inträdde. 

Reglerna i LSS gäller fr.o.m. 2005-07-01. Det innebär att akter som 
avslutats tidigare bevaras.

Gallringsundantag
Av hänsyn till forskningens behov får gallring inte göras i fråga om 
personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. 
Dessa personakter bevaras.
Eftersom dessa handlingar undantas från gallring endast för forskningens 
behov, inte för verksamhetens/myndighetens, får de inte vara tillgängliga 
för verksamheten/myndigheten under längre tid än då de annars skulle ha 
gallrats (5 år efter avslut, se ”Föreskriven gallring ovan”). De ska därför då 
överlämnas till centralarkivet.

Av rättssäkerhetsskäl samt för att vissa personer ska ha möjlighet att ta 
reda på sin historia och sin bakgrund ska anteckningar och andra uppgifter, 
som kommit till i samband med insatser i form av boende i familjehem eller 
i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo 
utanför föräldrahemmet, undantas från gallring (21 § d LSS).
Dessa handlingar bevaras.

Patientjournaler enligt HSL

Patientdatalagen trädde i kraft 2008-07-01 och såväl patientjournallagen 
som vårdregisterlagen upphörde då att gälla. Patientdatalagen innebär 
sammanhållen journalföring, vilket gör det möjligt för en vårdgivare att ge 
eller få åtkomst till personuppgifter hos annan vårdgivare.

Föreskriven gallring
En journalhandling eller annan handling ska bevaras 10 år efter sista 
anteckningen hos den myndighet eller privata vårdgivare som ansvarar för 
handlingen. 
Övriga myndigheter får gallra handlingen.
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Rensning

Handlingar av tillfällig betydelse som inte är nödvändiga för att man ska 
förstå ett ärende - t.ex. anteckningar, kopior/dubbletter, utkast, 
meddelanden - ska fortlöpande och senast i samband med arkivläggningen 
rensas bort. 
När en personakt avslutas eller personen avlider rensas akten av 
handläggaren, som har bäst kännedom om ärendet. 

Gallring

Gallring innebär att handlingar förstörs eller uppgifter utplånas. Uppgift om 
när handlingar får gallras finns angivna i omsorgsnämndens dokument-
hanteringsplan (bilaga). 

Handlingar som är sekretesskyddade förstörs genom strimling (särskild 
rutin finns för detta).
Gallringsfristen ”vid inaktualitet”, som i vissa fall anges i dokument-
hanteringsplanen, innebär att handling kan gallras när den förlorat sin 
betydelse för förvaltningen, för det mesta efter kort tid.

Arkivbeständighet 

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som 
garanterar informationens beständighet. Det betyder att utskrift ska göras 
på arkivbeständigt eller åldersbeständigt papper och med skrivare och toner 
som är godkända av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). 
Arkivbeständigt papper (märkt ”svenskt arkiv”) ska användas till 
handlingar som ska bevaras och där man kan räkna med stort slitage. 
Åldersbeständigt papper har lika god beständighet och är mycket billigare, 
men är inte lika slitstarkt. Värnamo kommun har i sin kravspecifikation vid 
upphandling av kopieringspapper angett att det ska vara åldersbeständigt. 
Handlingar som ska bevaras skrivs ut enkelsidigt.

Förvaring och överföring till centralarkivet

Arkivhandlingar ska förvaras under betryggande former så att de är 
skyddade mot fukt, brand och annan förstörelse samt obehörig åtkomst. 

Innan protokoll, akter eller andra handlingar lämnas till centralarkivet ska 
plastfickor, gem, gummiband o.dyl. tas bort. 
Handlingarna läggs i arkivboxar, förtecknas i Visual Arkiv och förses med 
etiketter. Detta görs i samråd med förvaltningssekreteraren och 
kommunarkivarien. 

Då vi har brist på utrymme i närarkiven har vi överenskommelse med 
kommunarkivarien om att få använda visst utrymme i centralarkivet för 
förvaring av gallringsbart materiel. Det gäller främst verifikationer samt 
HSL-journaler, som har en gallringsfrist på 10 år. Skriv då på ”boxryggen” 
vilket år handlingarna ska gallras.
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Ansvaret för arkivverksamheten

Omsorgsnämndens arkivansvariga är omsorgschefen. Arkivredogörare är 
förvaltningssekreteraren. 
Därutöver finns kontaktpersoner …
- en biståndshandläggare på bistånds- och vårdenheten som bevakar 
arkivfrågor och dokumentation enligt SoL och LSS – 
myndighetsutövningen, 
- medicinskt ansvarig sjuksköterska för dokumentationen enligt HSL
- administratörer för respektive verksamhet i områdena – verkställigheten. 

Dokumenthanteringsplan – se bilaga

Dokumenthanteringsplanen visar vilka handlingar som finns inom 
omsorgsnämndens verksamhet och hur länge dessa sparas. Som regel 
redovisas endast originalhandlingar eller handlingar som är huvud-
exemplar.
Planen följer förvaltningens organisation och redovisas per avdelning. 
Dokument som förekommer i flera områden, t.ex. personal och ekonomi, 
redovisas endast i första avsnittet ”Kansli – allmän administration”.

Gunnel Lundgren Ingalill Lidén
Omsorgschef Förvaltningssekreterare


