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Rutin för fördelning av arbetstid i årlig VP 
 
1000 timmar (de som är avgiftsfinansierade) 
Planerad tillsyn: Här läggs den tid som är knutet till objektet d.v.s inläsning av föregående 
protokoll, bokning, körning, inspektion/kontroll samt efterarbete. Tidigare har vi varit överens 
om en schablon att förberedelarbete 30 min-1 timme, körning 30 min-1 timme samt 
efterarbete 1,5-2 timmar övrig tid enligt beslutad taxa skall vara inspektion/kontroll på 
verksamheten. (Justeras i och med att protokoll skrivs på plats? Viktigt att vi står bakom den 
tid som debiteras)). Uppföljande kontroller/inspektioner.  
 
Prövningar: Den tid som läggs ner på inkommen ansökan. Klagomål befogade och 
obefogade. Överklagningar, åtalsanmälningar och remisser.  
 
Övriga 1000 timmar  
Rådgivning: Till dem som vill ha råd/information om hur man startar en verksamhet eller har 
någon allmän fråga. OBS! Det som inte kan härledas till någon prövning/inspektion/kontroll. 
  
Registerhållning/övr adm arbete: Tid för att hålla register uppdaterade. T.ex när nya 
uppgifter inkommer eller ändra/lägga till/avsluta. Tid för att hålla ”VP/skuldlista” uppdaterad. 
  
Semester: Den tid som man lägger på lagstadgad semester + ev extra dagar (semesterlön som 
ändras till semesterdagar).  
 
Utbildning: Egen tid på inläsning av t.ex. ny lagstiftning/förordningar/vägledningar samt 
kurser/konferenser och utbildning.  
 
Kvalitetsarbete: Den tid som läggs på rutiner, checklistor eller på annat som har med kvalitet 
att göra.  
 
Planering/uppföljning: Gruppens möte där man går igenom planering, uppföljning, vad som 
är på gång, svåra ärende, kommande uppdrag etc.  
 
Samverkan: Tid som läggs på det interna arbetet som t.ex. kvalitetsgrupp, bilgrupp, MR-
grupp, grupp för hemsidan, innovationsgrupp, samordningsgrupp eller någon annan grupp. 
Följer med någon inspektör som ”pryo”. Arbetsmiljö, brandskydd och skyddsombud. VA-
planer, renhållningsplaner, risk- och sårbarhetsplaner, säkerhetsplaner, SÖSK-möte etc  
 
VAB: Vård av barn för de som har barn under 12 år. 2(2) 
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Sjukdom: Egen sjukdom  
 
APT: Arbetsplatsträffar  
 
Samkväm: När vi gör någonting tillsammans som utflykter eller har någon gästföreläsare.  
 
Allmänt: De 1000 timmar som ligger på avgiftsfinansiering d v s tillsyn och prövning ska 
prioriteras i första hand.  
 
Övriga 1000 timmar ligger på eget ansvar att fördela. 
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