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Arkivbeskrivning 
Detta dokument är upprättat för att uppfylla myndighetens skyldigheter enligt 4 kap 2 § 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) om beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar samt 6 § 2 p Arkivlagen om arkivbeskrivning.  

 

En beskrivning ska upprättas för varje myndighet (nämnd). Det är viktigt att beskrivningen 

hålls uppdaterad med aktuell organisation och verksamma kontaktpersoner 

 

Myndighetens namn Direktionen och Cura familjerättsnämnd 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

Myndighetens 
tillkomstår och ev. 

föregångare 
Förbundet grundades 1992 och drevs under 
första året av Landstinget i Blekinge. 1993 

bildade kommunerna Ronneby, Karlshamn, 
Olofström och Sölvesborg ett 

kommunalförbund och tog över 

verksamheten. 
1997 blev Karlskrona kommun medlem i 

kommunalförbundet. 
Bytte namn från Vårdförbundet Blekinge till 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
2011-10-01. 

Datum för 
fastställande i 

direktionen 
Direktionens sammanträde 2 oktober 2020 

Arkivorganisation och kontaktpersoner 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

info@curaindivid.se 

Arkivansvarig, befattning Förbundschef 

Arkivsamordnare, befattning  Arkiv- och IT-ansvarig 

Arkivredogörare, befattning Ansvarsområde 
Verksamhetschef Respektive verksamhet 

Biträdande verksamhetschef Respektive verksamhet 

Specialistfunktioner Respektive område 
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Organisation och verksamhet 
Verksamheter 

 Kansli – central ledning och administration 
 Notavillan barn- och familjeenhet 

 Sjöarp Gruppbostäder med daglig verksamhet 
 Klaragymnasiet med internat 

 Familjerådgivning 

 Familjerätt 
 Personliga Ombud 

 Cura Resurscentrum 
 Villa Mjällby 

Historik och utveckling 
Se bilaga 1. 

Organisationsförändringar 
Se bilaga 1. 

Nuvarande organisation 
Se bilaga organisationsskiss. 

Samverkan med andra myndigheter eller organisationer 
Cura Individutveckling är ett kommunalförbund där Blekinges fem 

kommuner är medlemmar. Alla fem kommunerna samverkar kring 
verksamheterna Cura Resurscentrum, Klaragymnasiet med internat, 

Notavillan, Personliga ombud, Sjöarp Gruppbostäder och Villa Mjällby. 

När det gäller Familjerådgivning samverkar alla kommuner utom 
Karlskrona. Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommuner samverkar 

kring Familjerätten.  
Cura är en delad arkivmyndighet tillsammans med kommunalförbundet 

Sydarkivera, där Cura ansvarar för analoga handlingar och Sydarkivera 
för digitala handlingar. 

 

Register, förteckningar och sökmedel  

Diarium 

Cura använder Ephorte som diariesystem sedan november 2018. 
Tidigare användes Winess, där fanns inte möjligheten att skanna in 

några handlingar. I dagens Ephorte finns tillgång till en historiedatabas 
med viss information kring alla ärenden som fanns registrerade i 

Winess.  
Ärenden som inkom eller upprättades under perioden november 2018 till 

juni 2019 började registreras i Ephorte i juni 2019 och framåt. Orsaken 

är att byte av system drog ut på tiden, tidigare huvudregistrator, och 
enda registrator, slutade sin tjänst och nya registratorer behövde 

utbildas. Samtidigt påbörjades en översyn av vad och hur vi registrerar, 
var handlingarna ska förvaras (lagringsminimering med tanke på GDPR) 
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och en allmän översyn av postöppningsrutin och andra rutiner. Detta 
arbete beräknas avslutas under 2020.  

Därför kan det finnas olikheter i hur handlingar registreras och förvaras 
under 2019 och 2020. 1 april 2021 slutade Cura registrera inkomna 

registerutdrag från misstanke- och belastningsregister, enligt 
informationshanteringsplanen. 

Förvaring av handlingar 
I början skannades inte sekretesshandlingar in i diariesystemet utan 

förvarades endast i särskilda diariepärmar för sekretess. Dessa 
handlingar kommer inte att skannas in. Sedan mars 2020 skannas även 

sekretesshandlingar in och förvaras antingen i ordinarie diariepärmar, 
men framförallt i personal- och personakter. Handlingarna finns alltså 

både digitalt i diariesystemet och analogt i pärmar eller akter. De 

analoga handlingarna är ordnade enligt följande: 
Personal- och personakter förvaras i personnummerordning, protokoll 

förvaras i datumordning, avtal förvaras ordnat per verksamhet och 
övriga diariehandlingar förvaras i diarienummerordning. 

Familjerättens ärenden förvaras ordnat i verksamhetssystem och i 
fysiska akter ordnat efter personnummer. Familjerättsnämndens 

protokoll förvaras ordnat i pärm hos familjerätten. Familjerätten har en 
egen arkivdel i Curas diariesystem, i de fall någon handling som endast 

rör familjerätten behöver registreras. Familjerätten har en egen 
informationshanteringsplan. 

Samtidigt pågår en översyn av Curas informationshanteringsplan, som 
uppdateras löpande för direktionen att fatta beslut om en gång per år, 

tills vi har gått igenom alla delarna. Därefter räknar vi med att endast 
uppdatera den vid större förändringar, dock minst en gång per 

mandatperiod. Från och med 2021 fattar direktionen endast beslut om 

den del i informationshanteringsplanen som är gallringsplan. 
 

IT-system 
 Ephorte, diariesystem  

 Heroma, lönesystem 
 Visma Recruit, rektyteringsverktyg 

 Visma, ekonomisystem  
 Proceedo, e-faktura 

 Infosoc, journalsystem 
 Infosoc, avvikelsemodul 

 Infosoc, kvalitetsmodul 
 JournalDigital, skattningsverktyg 

 Infomentor, skolplattform 
 PMO, elevhälsovårdsjournaler 

 InSurvey, enkätverktyg 
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Arkivförvaring (närarkiv, dokumentskåp) 
I respektive verksamhet finns brandsäkra, låsbara dokumentskåp för 

aktuella allmänna handlingar. På Curas kansli finns ett närarkiv med 
aktuella och arkiverade allmänna handlingar. Cura hyr också ett antal 

hyllmeter i Karlshamns kommuns centralarkiv för att förvara allmänna 
handlingar som ska gallras. 

Sydarkivera är arkivmyndighet för Curas digitala slutarkiverade 
handlingar och den första digitala leveransen är genomförd. 

Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan använda 
Cura kan tyvärr inte erbjuda några tekniska hjälpmedel till allmänheten 
och använder inte några sociala medier. 

Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till 

andra 
Hämtar 

 Socialregister från Curas medlemskommuner gällande 
familjerätten 

 Registerutdrag från misstanke- och belastningsregister hos Polisen 
gällande familjerätt samt anställningar 

Lämnar 
 Utifrån ramavtal för HVB (Hem för vård eller boende) lämnas 

årligen statistik på beläggningen utifrån ramavtalet till 
upphandlande myndighet 

 Familjerådgivningen lämnar statistik till medlemskommunerna för 

vidare rapportering till SCB 
 Ekonomisk uppföljning till SCB avseende intäkter och kostnader 

för Klaragymnasiet 
 Ekonomisk årsuppföljning till SCB avseende Kommunsamverkan 

Cura Individutveckling 
 Lönestatistik till Sobona 

 Sjuklönestatistik SCB 
 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik till SCB 

 Inkomstuppgifter till Pensionsvalet 
 Arbetsgivardeklaration till Skatteverket 

 Momsdeklaration till Skatteverket 
 Inkomstdeklaration till Skatteverket 

 
 

Beskrivning av gallringsregler 

Se Curas informationshanteringsplan.  
Cura har många olika verksamhetsområden som styrs av olika lagar 

med specifika gallringsråd, gallringsråden är också beroende av om 
dokumentationen avser barn eller vuxna.  

Några av de vanligaste lagarna som styr Curas verksamheter är: 
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 SoL, Socialtjänstlagen 
 LSS, Lagen om särskilt stöd och service 

 HSL, Hälso- och sjukvårdslagen 
 Föräldrabalken  

 Skollagen 
  

Hänvisning till dokumenthanteringsplan/informationsplan, 

gallringsbeslut med mera 
Dokument Beslut (datum) 

Informationshanteringsplan Direktionen 2021-05-28 

Informationshanteringsplan 2020-05-29 

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 

betydelse 

2018-05-04 

Hantering av informationsmängder 
Se registerförteckningar 

Sekretessbestämmelser 
Cura har inte gjort någon säkerhetsklassning av informationsmängderna 
ännu. Det finns ändå tydliga sekretessbestämmelse enligt lag i de flesta 

av Curas verksamheter. Det finns en plan att påbörja arbetet med 
informationssäkerhetsklassning under våren 2022. 

Dataskyddsombud och informationssäkerhetsansvarig 

Dataskyddsombud är Sydarkivera 
Dataskyddssamordnare är arkiv- och IT-ansvarig 

Dataskyddsredogörare är verksamhetschef och biträdande 
verksamhetschef i respektive verksamhet samt specialistfunktioner på 

Curas kansli 

Uppgifter om försäljning av personuppgifter 
Cura säljer inga personuppgifter 

 
 

Styrdokument 
1. Arkivreglemente 

2. Bilaga till arkivreglemente med lokal arkivorganisation 
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