Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden
Tid:

2021-01-26, kl. 14:00-16:30

Plats:

Sunnerö

Kent Perciwall (KD),
Ordförande

Karin Berg,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

2.

Förvaltningens arbete med anledning av Covid-19
Fjärrundervisning
Verkställighet beslut pedagogisk omsorg
Kvalitetsgranskning
Föreläggande från arbetsmiljöverket
Rådata terminsbetyg december
SKRs öppna jämförelser läsåret 2019/2020, 2021.007 BUN

3.

Uppföljning av synpunkter/klagomål inkomna till huvudman 2020,
2021.006 BUN

4.

Uppdrag: Utvärdera förändringar inom kostverksamheten, 2019.124
BUN

5.

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser 2021,
2020.401 BUN

6.

Tillsyn, Vittra Gerdsken förskola, Vittraskolorna AB, 2020, 2020.360
BUN

7.

Tillsyn, Kristallens förskola, Norlandia förskolor, 2020, 2020.361 BUN

8.

Kötillsyn av fristående verksamheter inom barnomsorg 2020, 2020.333
BUN
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9.

Dokumenthanteringsplan Barn- och ungdomsnämnden 2021,
2021.024 BUN

10.

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2020/2021, 2020.197
BUN

11.

Bevakning skolplikt och frånvaro, 2021.011 BUN

12.

Delegationsbeslut 2021- central administration, 2021.001 BUN

13.

Meddelanden
Meddelande till BUN
1. Protokollsutdrag KS §193, Månadsuppföljning 2020 för Alingsås kommun,
oktober
2. Synpunkter samt svar angående ändrad läsårstid HT-2020
3. Protokollsutdrag KS §167, Inbjudan till Alingsås kommun att delta i
kommunens klimatlöften
4. Protokollsutdrag KS §169, Nulägesanalys Agenda 2030
5. Protokollsutdrag KS §192, Riktlinjer för informationssäkerhet i Alingsås
kommun
6. Synpunkter samt svar angående upphävande av verksamheten pedagogisk
omsorg
7. Öppet brev från Svenska Covidföreningen med anledning av långtidssjuka
barn med Covid-19
8. Information från Smittskydd Västra Götaland angående tillfällig
distansundervisning på högstadieskolorna
9. Protokollsutdrag KS§191, Revidering av riktlinjer för anställda i Alingsås
kommun
10. Synpunkter samt svar angående skollunch vid distansundervisning
11. Protokollsutdrag VON §98, Utnämning av dataskyddsombud
12. Synpunkt samt svar angående skolmaten
13. Synpunkt samt svar angående den vegetariska veckan
14. Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av Nolbyskolan
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SKRs öppna jämförelser
läsåret 2019/2020
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-11
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.007 BUN

SKR:s öppna jämförelser läsåret 2019/2020
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer Öppna jämförelser för grundskolan
och förskolan. Uppgifterna gäller läsåret 2019/2020 och syftet med Öppna jämförelser är att
ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och en möjlighet att jämföra resultat
med andra för att utveckla verksamheten.
All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola och förskola finns att hämta i kommunoch landstingsdatabasen Kolada.
Förvaltningens yttrande
SKR samlar i Öppna jämförelser centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat och
resurser samt vissa nyckeltal för förskolan. Syftet är att ge huvudmännen bra underlag för
analys och utveckling av skolan och stimulera lokalt utvecklingsarbete. Den
kommunspecifika rapporten innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser
vars syfte är att ge huvudmännen ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och
utvecklig av skolan. För att ge en bredare bild av nyckeltalen publiceras även sammanvägt
resultat i samband med Öppna jämförelser i Kolada.
Grundskola
Nyckeltal (faktiska värden)
Alingsås
Riket
Behöriga till yrkesprogram (åk 9, andelen elever(%))
90,5%
85,6%
Meritvärde (åk 9, genomsnitt 17 ämnen)
230,3
231,1
Uppnådda kunskapskrav (åk 9, andel elever (%), alla
80,6%
76,1%
ämnen)
Lägst betyg E i matematik (åk 6, andel elever (%))
87,3%
88,6%
Lägst betyg E i svenska (åk 6, andel elever (%))
91,4%
92,6%
Två av de tre nyckeltalen som rör årskurs 9 ligger över rikssnittet. De två nyckeltalen som rör
årkurs 6 har värden under rikssnittet.
Nyckeltal (modellberäknade värden)

Faktiskt
värde
90,5%

Avvikelse Modellberäknat
värde
+3,7%
86,8

Behöriga till yrkesprogram (åk 9,
andelen elever(%))
Meritvärde (åk 9, genomsnitt 17 ämnen) 80,6%
+2,4%
78,2%
Uppnådda kunskapskrav (åk 9, andel
230,3
-4,4
234,7
elever (%), alla ämnen)
Det modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättning,
t.ex. socioekonomisk bakgrund. Avvikelsen från modellberäknat värde för eleverna i årskurs
9 som är behöriga till yrkesprogram är +3,7 % för samtliga kommunala skolor (en ökning
ifrån +0,4% 2019). Avvikelsen för elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen är +2,4 % för samtliga kommunala skolor (en ökning från -0,1% 2019). Avvikelsen för
genomsnittligt meritvärde är -4,4 poäng för samtliga kommunala skolor (en ökning från -6,9
poäng 2019). Samtliga världen har ökat jämfört med förra året, där både andelen behöriga till
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gymnasiets yrkesprogram och andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen
dessutom ligger högre än förväntat med avseende på elevsammansättningen. Avvikelsen för
genomsnittligt meritvärde är -4.4 samtidigt som det har ökat, dock ligger värdet under det
modellberäknade värdet.
Förskola
Öppna jämförelsen innehåller statistik om hur andelen förskollärare, förskollärartätheten och
personaltätheten förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur.
Nyckeltal
Korrelationskoefficient
Andelen förskollärare och socioekonomiskt index
+0,26
Förskollärartäthet och socioekonomiskt index
-0,10
Personaltäthet och socioekonomiskt index
+0,16
Att korrelationskoefficienten har ett värde närmare 0 än 1 innebär att det mindre skillnader
mellan de olika förskolorna med avseende på deras socioekonomiska förutsättningar.
Andelen förskollärare har ett värde på +0,26, vilket innebär att de förskolor som har bättre
socioekonomiska förutsättningar också har en större andel legitimerade förskollärare.
Förskolärartäthet har ett värde på -10, vilket innebär att de förskolor som har bättre
socioekonomiska förutsättningar har färre barn per legitimerade förskollärare.
Personaltäthet har ett värde på +0,16, vilket innebär att de förskolor som bättre
socioekonomiska förutsättningar har fler barn per pedagog.
Förvaltningens kommentar
Det har skett en förbättring i de flesta mätvärden för grundskolan. Även om den stora
bättringen har skett i åk 9. Det är dock fortsatt tydligt att det finns ett utvecklingsarbete kvar.
De nyckeltal som är framtagna för förskolan visar att det i Alingsås kommuns förskolor är en
liten skillnad mellan i resurstilldelning baserat på förskolornas socioekonomiska
förutsättningar och den skillnad som finns visar att socioekonomisk gynnade förskolor har fler
förskollärare och färre barn per förskollärare.
Öppna jämförelsens nyckeltal kommer att ingå huvudmannens verksamhetsuppföljning.
Huvudmannens verksamhetsuppföljning är det dokument som innehåller analyser och
bedömningar av utvecklingsbehov.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-11
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§ 2 2021.007 BUN

SKRs öppna jämförelser läsåret 2019/2020
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer Öppna jämförelser för grundskolan
och förskolan. Uppgifterna gäller läsåret 2019/2020 och syftet med Öppna jämförelser är att
ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och en möjlighet att jämföra resultat
med andra för att utveckla verksamheten.
All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola och förskola finns att hämta i kommunoch landstingsdatabasen Kolada.
Beredning
SKR samlar i Öppna jämförelser centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat och
resurser samt vissa nyckeltal för förskolan. Syftet är att ge huvudmännen bra underlag för
analys och utveckling av skolan och stimulera lokalt utvecklingsarbete. Den
kommunspecifika rapporten innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser
vars syfte är att ge huvudmännen ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och
utvecklig av skolan. För att ge en bredare bild av nyckeltalen publiceras även sammanvägt
resultat i samband med Öppna jämförelser i Kolada.
Grundskola
Nyckeltal (faktiska värden)
Behöriga till yrkesprogram (åk 9, andelen elever(%))
Meritvärde (åk 9, genomsnitt 17 ämnen)
Uppnådda kunskapskrav (åk 9, andel elever (%), alla
ämnen)
Lägst betyg E i matematik (åk 6, andel elever (%))
Lägst betyg E i svenska (åk 6, andel elever (%))

Alingsås
90,5%
230,3
80,6%

Riket
85,6%
231,1
76,1%

87,3%
91,4%

88,6%
92,6%

Två av de tre nyckeltalen som rör årskurs 9 ligger över rikssnittet. De två nyckeltalen som rör
årkurs 6 har värden under rikssnittet.
Nyckeltal (modellberäknade värden)
Faktiskt värde Avvikelse Modellberäknat värde
Behöriga till yrkesprogram (åk 9, andelen 90,5%
+3,7%
86,8
elever(%))
Meritvärde (åk 9, genomsnitt 17 ämnen) 80,6%
+2,4%
78,2%
Uppnådda kunskapskrav (åk 9, andel
230,3
-4,4
234,7
elever (%), alla ämnen)
Det modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättning,
t.ex. socioekonomisk bakgrund. Avvikelsen från modellberäknat värde för eleverna i årskurs
9 som är behöriga till yrkesprogram är +3,7 % för samtliga kommunala skolor (en ökning
ifrån +0,4% 2019). Avvikelsen för elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla
Utdragsbestyrkande
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ämnen är +2,4 % för samtliga kommunala skolor (en ökning från -0,1% 2019). Avvikelsen för
genomsnittligt meritvärde är -4,4 poäng för samtliga kommunala skolor (en ökning från -6,9
poäng 2019). Samtliga världen har ökat jämfört med förra året, där både andelen behöriga till
gymnasiets yrkesprogram och andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen
dessutom ligger högre än förväntat med avseende på elevsammansättningen. Avvikelsen för
genomsnittligt meritvärde är -4.4 samtidigt som det har ökat, dock ligger värdet under det
modellberäknade värdet.
Förskola
Öppna jämförelsen innehåller statistik om hur andelen förskollärare, förskollärartätheten och
personaltätheten förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur.
Nyckeltal
Korrelationskoefficient
Andelen förskollärare och socioekonomiskt index
+0,26
Förskollärartäthet och socioekonomiskt index
-0,10
Personaltäthet och socioekonomiskt index
+0,16
Att korrelationskoefficienten har ett värde närmare 0 än 1 innebär att det mindre skillnader
mellan de olika förskolorna med avseende på deras socioekonomiska förutsättningar.
Andelen förskollärare har ett värde på +0,26, vilket innebär att de förskolor som har bättre
socioekonomiska förutsättningar också har en större andel legitimerade förskollärare.
Förskolärartäthet har ett värde på -0,10, vilket innebär att de förskolor som har bättre
socioekonomiska förutsättningar har färre barn per legitimerade förskollärare.
Personaltäthet har ett värde på +0,16, vilket innebär att de förskolor som bättre
socioekonomiska förutsättningar har fler barn per pedagog.
Förvaltningens kommentar
Det har skett en förbättring i de flesta mätvärden för grundskolan. Även om den stora
bättringen har skett i åk 9. Det är dock fortsatt tydligt att det finns ett utvecklingsarbete kvar.
De nyckeltal som är framtagna för förskolan visar att det i Alingsås kommuns förskolor är en
liten skillnad mellan i resurstilldelning baserat på förskolornas socioekonomiska
förutsättningar och den skillnad som finns visar att socioekonomisk gynnade förskolor har fler
förskollärare och färre barn per förskollärare.
Öppna jämförelsens nyckeltal kommer att ingå huvudmannens verksamhetsuppföljning.
Huvudmannens verksamhetsuppföljning är det dokument som innehåller analyser och
bedömningar av utvecklingsbehov.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.
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§ 3 2021.006 BUN

Uppföljning av synpunkter/klagomål inkomna till huvudman 2020
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följs inkomna synpunkter upp.
Sedan januari 2018 följer barn- och ungdomsnämnden årligen upp inkomna
synpunkter/klagomål till huvudmannen. Detta ärende följer upp synpunkter inkomna under
2020.
Beredning
Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl
skolpersonal, rektor som huvudman. Informationen gällande klagomålshantering i barn- och
ungdomsförvaltningen finns att tillgå på hemsidan, portalen Arena för lärande samt på
förskolornas och skolornas egna sidor. Det finns en intern rutin för all personal att följa när
synpunkter/klagomål inkommer. Vidare har förvaltningen en ansvarsfördelning som
säkerställer vem som ska svara, åtgärda och följa upp en inkommen synpunkt/klagomål.
2020 inkom totalt 36 synpunkter, 5 rör förskola, 19 rör skola och 12 rör mer övergripande
frågor. Fördelningen gällande antalet inkomna synpunkter/klagomål för respektive område
redovisas i bilaga.
Kost, Organisation och information/bemötande
Synpunkter rörande kost handlar i fyra av fallen om frågor kring matens ursprung. Två av
dessa synpunkter ifrågasätter köttets ursprung och tillsatser i maten och de andra två
uttrycker missnöje över den vecka med vegetarisk mat som ISS ordnade. Övriga två av
synpunkterna handlar om fall där maten inte räckt till.
Utav de 12 synpunkterna om organisation som inkommit berör tre förskolan, två rör arbete
med minskade barngrupper och en rör fråga om kostnad för blöjor inom ramen för maxtaxan.
Tre synpunkter rör avvecklingen av KomTek Alingsås. Två synpunkter rör elevernas
arbetsmiljö i skola och på fritidshem och hur skolan eller fritids inte lyckats med anpassningar
för barn i behov av särskilt stöd. En inkommen synpunkt rör flera delar inom en skola, vad
gäller användande av IT-system, organisering av lunch och mellanmål samt hantering av
skadegörelse. En synpunkt rörande placeringen av grundsärskolan 1-6 vid Ängaboskolan.
En fråga rör skillnader mellan undervisningstid vid olika skolenheter vad gäller
förskoleklassen. En synpunkt berör de nya formerna för systematiskt kvalitetsarbete.
Vad gäller information/bemötande rör den ena synpunkten inre organisation vid en
fritidsverksamhet och en synpunkt handlar om brister i samverkan mellan olika
samhällsaktörer (Västbus).
Inomhusmiljö, Utomhusmiljö samt Digitala system
Synpunkt rörande inomhusmiljö handlar om giftfri förskola och alternativa inköp. Vad gäller
synpunkter rörande utomhusmiljön berör två synpunkter skolgårdarnas skick, primärt vad
gäller trasiga basketkorgar. En synpunkt handlar om ett tillbud vid en skola och möjligheten
till att förebygga motsvarande händer i framtiden. Den ena synpunkten som rör digitala
Utdragsbestyrkande
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system handlar om användargränssnitt i kommunens digitala tjänster generellt och den
andra berör meddelandehanteringen i Arena för lärande specifikt.
Synpunkter med anledning av Covid-19
Utav de åtta synpunkter som inkommit rör fyra frågan om terminstidens förläggning i relation
till jullovet 20/21. En fråga rör idrottsundervisning specifikt, en rör kommunens beredskap
inför att gå över till distansundervisning vid eventuell skolstängning och en synpunkt rör
rutiner vid smittspårning. Ytterligare två synpunkter rör städrutiner samt möjligheter till
vädring av skolans lokaler.
Förvaltningens slutsatser
Det ska finnas möjlighet att på olika sätt påverka och peka ut brister i utbildningen, att lämna
muntliga eller skriftliga synpunkter/klagomål är ett sätt. I ovan redovisning framkommer de
synpunkter som lämnats till huvudmannen. Förvaltningen ligger på samma nivå i antal
jämfört med tidigare år. Ärendet hanterar inte de ärenden som inkommer till huvudmannen
från skolinspektionen, men förvaltningen har tidigare konstaterat att dessa har minskat över
tid (2020-09-15 §72). Det är svårt att på en övergripande nivå dra några generella slutsatser
eller peka på specifika områden inom vilka huvudmannen bör rikta särskilt fokus.
Huvudmannen noterar att frågor om kost och livsmedel är en fråga som fortsatt engagerar
vårdnadshavare. Majoriteten av frågorna är av generell och övergripande karaktär vilket kan
tolkas som att synpunkter av elev- eller förskole/skolspecifik art hanteras vid respektive
enhet. I de, förhållandevis få fall som rör enskilda, eller specifika ärenden har ärendet initialt
hanteras på enheten men av olika anledningar senare utretts eller på annat hanterats av
huvudmannen.
För en ändamålsenlig klagomålshantering krävs kvalitet i huvudmannens arbete. Arbetet
med synpunkter måste sorteras, vara hållbart och vad olika nivåer som rektor och huvudman
gör behöver vara tydligt. Förvaltningen hade som avsikt att under 2020 ge särskilt stöd till
rektorer i hur synpunkter och klagomål kan hanteras inom ramen för enheternas
systematiska kvalitetsarbete. Med anledning av de stora antal synpunkter och klagomål som
rektorerna har fått att hantera med anledning av Covid-19 har huvudmannens arbete istället
behövt handla om att stötta och vägleda rektorer i hanteringen av klagomål och synpunkter. I
enheternas verksamhetsuppföljningar beskrivs hur klagomål hanteras och tas till vara på
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen identifierar också ett behov
av att aktualisera och informera tjänstemän vid barn- och ungdomskontoret som mottar
klagomål och synpunkter i tjänsten hur dessa ska hanteras och dokumenteras.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningens godkänns.
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Område

2020 2019 2018

Kost

6

10

11

Organisation

12

15

30

Inomhusmiljö

1

1

2

Utomhusmiljö

4

3

1

Information/Bemötande 2

-

3

Digitala system*

2

5

-

Frågor Covid-19**

8

-

-

34

47

Totalt 36
* Ny sedan 2019
** Ny sedan 2020
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-12
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.006 BUN

Tjänsteskrivelse Synpunkter och klagomål inkomna till
huvudmannen 2020
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följs inkomna synpunker upp.
Sedan januari 2018 följer barn- och ungdomsnämnden årligen upp inkomna
synpunkter/klagomål till huvudmannen. Detta ärende följer upp synpunkter inkomna under
2020.
Beredning
Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl
skolpersonal, rektor som huvudman. Informationen gällande klagomålshantering i barn- och
ungdomsförvaltningen finns att tillgå på hemsidan, portalen Arena för lärande samt på
förskolornas och skolornas egna sidor. Det finns en intern rutin för all personal att följa när
synpunkter/klagomål inkommer. Vidare har förvaltningen en ansvarsfördelning som
säkerställer vem som ska svara, åtgärda och följa upp en inkommen synpunkt/klagomål.
2020 inkom totalt 36 synpunker, 5 rör förskola, 19 rör skola och 11 rör mer övergripande
frågor. Fördelningen gällande antalet inkomna synpunkter/klagomål för respektive område
redovisas i bilaga.
Kost, Organisation och information/bemötande
Synpunkter rörande kost handlar i fyra av fallen om frågor kring matens ursprung. Två av
dessa synpunkter ifrågasätter köttets ursprung och tillsatser i maten och de andra två
uttrycker missnöje över den vecka med vegetarisk mat som ISS ordnade. Övriga två av
synpunkterna handlar om fall där maten inte räckt till.
Utav de 12 synpunkterna om organisation som inkommit berör tre förskolan, två rör arbete
med minskade barngrupper och en rör fråga om kostnad för blöjor inom ramen för maxtaxan.
Tre synpunkter rör avvecklingen av KomTek Alingsås. Två synpunkter rör elevernas
arbetsmiljö i skola och på fritidshem och hur skolan eller fritids inte lyckats med anpassningar
för barn i behov av särskilt stöd. En inkommen synpunkt rör flera delar inom en skola, vad
gäller användande av IT-system, organisering av lunch och mellanmål samt hantering av
skadegörelse. En synpunkt rörande placeringen av grundsärskolan 1-6 vid Ängaboskolan.
En fråga rör skillnader mellan undervisningstid vid olika skoleneheter vad gäller
förskoleklassen. En synpunkt berör de nya formerna för systematiskt kvalitetsarbete.
Vad gäller information/bemötande rör den ena synpunkten inre organisation vid en
fritidsverksamhet och en synpunkt handlar om brister i samverkan mellan olika
samhällsaktörer (Västbus).
Inomhusmiljö, Utomhusmiljö samt Digitala system
Synpunkt rörande inomhusmiljö handlar om giftfri förskola och alternativa inköp. Vad gäller
synpunkter rörande utomhusmiljön berör två synpunkter skolgårdarnas skick, primärt vad
gäller trasiga basketkorgar. En synpunkt handlar om ett tillbud vid en skola och möjligheten
till att förebygga motsvarande händer i framtiden. Den ena synpunkten som rör digitala
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system handlar om användargränssnitt i kommunens digitala tjänster generellt och den
andra berör meddelandehanteringen i Arena för lärande specifikt.
Synpunkter med anledning av Covid-19
Utav de åtta synpunkter som inkommit rör fyra frågan om terminstidens förläggning i relation
till jullovet 20/21. En fråga rör idrottsundervisning specifikt, en rör kommunens beredskap
inför att gå över till distansundervisning vid eventuell skolstängning och en synpunkt rör
rutiner vid smittspårning. Ytterligare två synpunkter rör städrutiner samt möjligheter till
vädring av skolans lokaler.
Förvaltningens slutsatser
Det ska finnas möjlighet att på olika sätt påverka och peka ut brister i utbildningen, att lämna
muntliga eller skriftliga synpunkter/klagomål är ett sätt. I ovan redovisning framkommer de
synpunkter som lämnats till huvudmannen. Förvaltningen ligger på samma nivå i antal
jämfört med tidigare år. Ärendet hanterar inte de ärenden som inkommer till huvudmannen
från skolinspektionen, men förvaltningen har tidigare konstaterat att dessa har minskat över
tid (2020-09-15 §72). Det är svårt att på en övergripande nivå dra några generella slutsatser
eller peka på specifika områden inom vilka huvudmannen bör rikta särskilt fokus.
Huvudmannen noterar att frågor om kost och livsmedel är en fråga som fortsatt engagerar
vårdnadshavare. Majoriteten av frågorna är av generell och övergripande karaktär vilket kan
tolkas som att synpunkter av elev- eller förskole/skolspecifik art hanteras vid respektive
enhet. I de, förhållandevis få fall som rör enskilda, eller specifika ärenden har ärendet initialt
hanteras på enheten men av olika anledningar senare utretts eller på annat hanterats av
huvudmannen.
För en ändamålsenlig klagomålshantering krävs kvalitet i huvudmannens arbete. Arbetet
med synpunkter måste sorteras, vara hållbart och vad olika nivåer som rektor och huvudman
gör behöver vara tydligt. Förvaltningen hade som avsikt att under 2020 ge särskilt stöd till
rektorer i hur synpunkter och klagomål kan hanteras inom ramen för enheternas
systematiska kvalitetsarbete. Med anledning av de stora antal synpunkter och klagomål som
rektorerna har fått att hantera med anledning av Covid-19 har huvudmannens arbete istället
behövt handla om att stötta och vägleda rektorer i hanteringen av klagomål och synpunkter. I
enheternas verksamhetsuppföljningar beskrivs hur klagomål hanteras och tas till vara på
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen identifierar också ett behov
av att aktualisera och informera tjänstmän vid barn- och ungdomskontoret som mottar
klagomål och synpunkter i tjänsten hur dessa ska hanteras och dokumenteras.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningens godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-12
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§ 4 2019.124 BUN

Uppdrag: Utvärdera förändringar inom kostverksamheten
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gav 2019-03-26 § 35 förvaltningen i uppdrag att utvärdera
kostverksamheten och utreda vilka konsekvenser införandet av tre rätter kombinerat med 12veckorsmeny har inneburit för arbetsmiljö, ätandefrekvens och matsvinn. Uppdraget
återrapporterades till Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-24 § 78 tillsammans med en
genomgång med bakgrund till att kostverksamheten bedrivs på entreprenad, med aktuellt
nuläge och genomförda förändringar. Förvaltning fick fortsatt uppdrag att tillsammans med
ISS, inom ramen för tecknat partneringavtal, arbeta vidare för att nå en effektiv
måltidsorganisation med bibehållen god kvalitet, minskat svinn och förutsättningar för en god
arbetsmiljö.
Uppdraget har därefter återrapporterats till barn- och ungdomsnämnden i januari samt
september 2020. Barn- och ungdomsnämnden gav 2020-09-15 § 69 förvaltningen i fortsatt
uppdrag att, i enligt med avtal med ISS, genomföra fortsatt svinnmätning och följa upp
måltidsmiljön under hösten och återrapportera till Barn- och ungdomsnämnden i januari
2021.
Beredning
Ett gemensamt arbete med förändring av menyn gjordes av ISS och kostenheten
inledningsvis för att testas under hösten 2019. Därefter har arbetet med att förbättra
menyerna fortsatt och menyn har uppdaterats i två omgångar för att hitta både nya och bra
sammansatta kombinationer, utifrån både Livsmedelsverkets rekommendationer och
synpunkter från barn och elever. Menyn är nu utformad som en 8-veckorsmeny. Det
serveras totalt 96 olika rätter på 8 veckor vilket innebär att det serveras två rätter 3 dagar i
veckan istället för tidigare tre. Två dagar kvarstår det 3 rätter vilka planeras in de dagar då
alternativ 1 inte är någon av de mest populära rätterna. Menyn utgår utifrån nya
rekommendationer från Livsmedelsverket om att minska köttmängd dvs rött kött och
charkprodukter och istället servera mer vegetarisk kost, ägg, fisk och fågel. Alternativ 1 och 2
är totalt 56 rätter varav 10 är vegetariska. Alternativ 3 som alltid är ett vegetariskt alternativ
är 40 rätter och den totala andelen vegetariska rätter uppgår därmed till 52%.
Elevernas delaktighet i menyarbetet är viktigt för att forma en attraktiv meny ur ett
elevperspektiv vilket är en förutsättning för en hög ätandefrekvens. Elevernas nöjdhet med
menyn är tillsammans med måltidsmiljön och möjligheten för eleverna att äta i lugn och ro
grunden för att eleverna ska kunna äta sig mätta och orka med skolan hela dagen. Under
hösten, liksom under våren, har fokus i kök och matsalar varit att säkerställa rutiner för att
motverka smitta. Arbetet kring måltidsmiljön har därmed handlat om att hålla avstånd och att
minska antalet elever i matsalen samtidigt. Framåt behöver lärdomar och effekter från denna
situation beaktas för vidare utveckling av måltidsmiljön.
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida16
1 av
av297

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-19

Sedan hösten 2019 genomför ISS regelbunden svinnmätning på skolorna. Under hösten
2020 har svinnmätning genomförts under en mätperiod på 7 veckor. Pandemin har medfört
svårigheter med höstens beräkningar beroende på varierad närvaro för elever samt
personalfrånvaro.
Under både vår och höst 2020 har elevernas frånvaro varierat och periodvis varit betydligt
högre än normalt. Under hösten har närvaron varit högre än under våren men fortsatt något
lägre än motsvarande period 2019. Det innebär att mätningarna respektive termin inte ger
jämförbara siffror.
Den totala andelen svinn var under hösten 2019 till 21,5 %. 13,7 % svinn från kantiner och
7,8 % svinn från tallrikar. Under våren 2020 minskade matsvinnet till 20,1 %, varav 2,7 %
svinn från kantiner och 7,4 % svinn från tallrikar. Under hösten 2020 har matsvinnet ökat, till
26 % på samma skolor. 17 % är svinn från kantiner och 9 % är svinn från tallrikar. Under en
av de aktuella mätveckorna var menyn helt vegetarisk och många rätter var nya för eleverna.
Under den vegetariska veckan slängdes betydligt mer mat än vanligt och svinnet från den
veckan utgör en stor del av det totalt ökade matsvinnet.
Även tallrikssvinnet per elev har ökat, från 2,4 % under hösten 2019 till 1,8 % under våren
2020 och vidare till 2,3 % under hösten 2020. Tallrikssvinnet varierar i relation till de olika
rätter som serveras och eleverna behöver ges möjligheter till inflytande över valet av rätter
och särskilt gällande den vegetariska menyn. Vegetariska rätter som anpassas för att bättre
motsvara det eleverna väljer att äta bör leda till att undvika stort matsvinn. Därtill behövs
fortsatt dialog med eleverna om medvetenhet om vikten av att minska matsvinnet. Parallellt
behöver beräkningar för produktionen fortsätta att granskas av ISS för att säkerställa att
ingen onödig överproduktion sker i respektive kök.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av återrapporteringen
och ger förvaltningen i uppdrag att, i enligt med avtal med ISS, genomföra fortsatt
svinnmätning och fortsatt arbete för att förbättra måltidsmiljön och minska matsvinnet och
återrapportera till Barn- och ungdomsnämnden i september 2021.

Utdragsbestyrkande
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Svinnmätning i kök i grundskolan Hösten 2020
Den totala andelen svinn uppgick under hösten 2019 till 21,5 %. 13,7 % är svinn från
kantiner och 7,8 % är svinn från tallrikar. Matsvinnet från kantiner för olika lunchalternativ och
bikomponent enligt nedan.
HT 19

Tillagad mat (kg)

Kantinsvinn (kg)

Kantinsvinn (procent)

Lunchalternativ 1

25497

2524

9,9

Lunchalternativ 2

2926

529

18,1

Vegetariskt alternativ

4396

906

20,6

Bikomponent
(potatis, ris, pasta)

13162

2359

17,9

Under våren 2020 uppgår matsvinnet på samma skolor till 20,1 %. 12,7 % är svinn från
kantiner och 7,4 % är svinn från tallrikar. Matsvinnet från kantiner för olika lunchalternativ och
bikomponent enligt nedan.
VT 20

Tillagad mat (kg)

Kantinsvinn (kg)

Kantinsvinn (procent)

Lunchalternativ 1

13313

1467

11,0

Lunchalternativ 2

7763

893

11,5

Vegetariskt alternativ

1120

269

24,0

Bikomponent
(potatis, ris, pasta)

1390

390

28,0

Under Hösten 2020 uppgår matsvinnet på samma skolor till 26 %. 17 % är svinn från
kantiner och 9 % är svinn från tallrikar. Matsvinnet från kantiner för olika lunchalternativ och
bikomponent enligt nedan.
HT 20

Tillagad mat (kg)

Kantinsvinn (kg)

Kantinsvinn (procent)

Lunchalternativ 1

19156

3485

18,1

Lunchalternativ 2

1604

452

28,1

Vegetariskt alternativ

2400

710

29,5

Bikomponent
(potatis, ris, pasta)

10056

1277

12,6

Sida 18 av 97

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-08
Helena Balte
0322-616422
2019.124 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Utvärdera förändringar i kostverksamheten
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gav 2019-03-26 § 35 förvaltningen i uppdrag att utvärdera
kostverksamheten och utreda vilka konsekvenser införandet av tre rätter kombinerat med 12veckorsmeny har inneburit för arbetsmiljö, ätandefrekvens och matsvinn. Uppdraget
återrapporterades till Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-24 § 78 tillsammans med en
genomgång med bakgrund till att kostverksamheten bedrivs på entreprenad, med aktuellt
nuläge och genomförda förändringar. Förvaltning fick fortsatt uppdrag att tillsammans med
ISS, inom ramen för tecknat partneringavtal, arbeta vidare för att nå en effektiv
måltidsorganisation med bibehållen god kvalitet, minskat svinn och förutsättningar för en god
arbetsmiljö.
Uppdraget har därefter återrapporterats till barn- och ungdomsnämnden i januari samt
september 2020. Barn- och ungdomsnämnden gav 2020-09-15 § 69 förvaltningen i fortsatt
uppdrag att, i enligt med avtal med ISS, genomföra fortsatt svinnmätning och följa upp
måltidsmiljön under hösten och återrapportera till Barn- och ungdomsnämnden i januari
2021.
Förvaltningens yttrande
Ett gemensamt arbete med förändring av menyn gjordes av ISS och kostenheten
inledningsvis för att testas under hösten 2019. Därefter har arbetet med att förbättra
menyerna fortsatt och menyn har uppdaterats i två omgångar för att hitta både nya och bra
sammansatta kombinationer, utifrån både Livsmedelsverkets rekommendationer och
synpunkter från barn och elever. Menyn är nu utformad som en 8-veckorsmeny. Det
serveras totalt 96 olika rätter på 8 veckor vilket innebär att det serveras två rätter 3 dagar i
veckan istället för tidigare tre. Två dagar kvarstår det 3 rätter vilka planeras in de dagar då
alternativ 1 inte är någon av de mest populära rätterna. Menyn utgår utifrån nya
rekommendationer från Livsmedelsverket om att minska köttmängd dvs rött kött och
charkprodukter och istället servera mer vegetarisk kost, ägg, fisk och fågel. Alternativ 1 och 2
är totalt 56 rätter varav 10 är vegetariska. Alternativ 3 som alltid är ett vegetariskt alternativ
är 40 rätter och den totala andelen vegetariska rätter uppgår därmed till 52%.
Elevernas delaktighet i menyarbetet är viktigt för att forma en attraktiv meny ur ett
elevperspektiv vilket är en förutsättning för en hög ätandefrekvens. Elevernas nöjdhet med
menyn är tillsammans med måltidsmiljön och möjligheten för eleverna att äta i lugn och ro
grunden för att eleverna ska kunna äta sig mätta och orka med skolan hela dagen. Under
hösten, liksom under våren, har fokus i kök och matsalar varit att säkerställa rutiner för att
motverka smitta. Arbetet kring måltidsmiljön har därmed handlat om att hålla avstånd och att
minska antalet elever i matsalen samtidigt. Framåt behöver lärdomar och effekter från denna
situation beaktas för vidare utveckling av måltidsmiljön.
Sedan hösten 2019 genomför ISS regelbunden svinnmätning på skolorna. Under hösten
2020 har svinnmätning genomförts under en mätperiod på 7 veckor. Pandemin har medfört
svårigheter med höstens beräkningar beroende på varierad närvaro för elever samt
personalfrånvaro.
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Under både vår och höst 2020 har elevernas frånvaro varierat och periodvis varit betydligt
högre än normalt. Under hösten har närvaron varit högre än under våren men fortsatt något
lägre än motsvarande period 2019. Det innebär att mätningarna respektive termin inte ger
jämförbara siffror.
Den totala andelen svinn var under hösten 2019 till 21,5 %. 13,7 % svinn från kantiner och
7,8 % svinn från tallrikar. Under våren 2020 minskade matsvinnet till 20,1 %, varav 2,7 %
svinn från kantiner och 7,4 % svinn från tallrikar. Under hösten 2020 har matsvinnet ökat, till
26 % på samma skolor. 17 % är svinn från kantiner och 9 % är svinn från tallrikar. Under en
av de aktuella mätveckorna var menyn helt vegetarisk och många rätter var nya för eleverna.
Under den vegetariska veckan slängdes betydligt mer mat än vanligt och svinnet från den
veckan utgör en stor del av det totalt ökade matsvinnet.
Även tallrikssvinnet per elev har ökat, från 2,4 % under hösten 2019 till 1,8 % under våren
2020 och vidare till 2,3 % under hösten 2020. Tallrikssvinnet varierar i relation till de olika
rätter som serveras och eleverna behöver ges möjligheter till inflytande över valet av rätter
och särskilt gällande den vegetariska menyn. Vegetariska rätter som anpassas för att bättre
motsvara det eleverna väljer att äta bör leda till att undvika stort matsvinn. Därtill behövs
fortsatt dialog med eleverna om medvetenhet om vikten av att minska matsvinnet. Parallellt
behöver beräkningar för produktionen fortsätta att granskas av ISS för att säkerställa att
ingen onödig överproduktion sker i respektive kök.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av återrapporteringen och ger förvaltningen i uppdrag
att, i enligt med avtal med ISS, genomföra fortsatt svinnmätning och fortsatt arbete för att
förbättra måltidsmiljön och minska matsvinnet och återrapportera till Barn- och
ungdomsnämnden i september 2021.
Beslutet ska skickas till

Klicka här för att skriva förslag till beslut.
Helena Balte
Förvaltningschef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-08
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§ 5 2020.401 BUN

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser 2021
Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-02-27 § 69 ska lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande
enligt ramverket för krisberedskapsprocesser.

Beredning
År 2020 har varit ett speciellt år präglat av den pågående pandemin där barn- och
ungdomsförvaltningen varit i stabsläge under större delen av året. Förvaltningen har varit
organiserad i en alternativ pandemistab med löpande träffar 2-3 ggr veckan, med kortare
perioder av normalläge.
På grund av den rådande pandemin har förvaltningen inte haft några ytterligare krisövningar
eller utbildningsinsatser, däremot har stabsläget inneburit en ökad kunskap och expertis
inom krisledning.
Inför 2021 har lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser reviderats och
förtydligats med bland annat fokus på förvaltningens kanalpolicy. Fördelen med
förvaltningens arbetssätt under 2020 har varit att förmågan att ställa om till en parallell
krisstab har upplevts god.
Under 2021 kommer även kommunens nya säkerhetsorganisation att starta upp genom olika
arbetsgrupper, detta kan innebära justeringar i planen inför framtiden för att matcha nya
arbetsätt och strukturer.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden fastställer lednings- och
kommunikationsplanen för extraordinära händelser.

Utdragsbestyrkande
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Lednings- och kommunikationsplan för extraordinär händelse eller samhällsstörning

1 Inledning
Denna lednings- och kommunikationsplan för barn- och ungdomsnämnden vid extra ordinär
händelse kompletterar Alingsås kommuns Lednings- och kommunikationsplan
för samhällsstörning och extraordinär händelse, antagen 28 oktober 2015, KF § 161.
När en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning inträffar kommer Barn- och
ungdomsnämndens (BUN) ansvarsområden med mycket stor sannolikhet att vara berörda.
Dessa situationer ställer särskilda krav på verksamhet och förvaltningsledning.
Krisledningsstaben är hjärtat i organisationen, och den leds av en stabschef. I
krisledningsstaben ingår de funktioner som är nödvändiga. Vid behov kan även
samverkanspersoner från andra förvaltningar/bolag/förbund tillfälligt kallas in.
Lednings- och kommunikationsplan för BUN ska vägleda i arbetet vid
samhällstörningar. Alla situationer vid kris kan inte förutspås. En god grundstruktur i
arbetet underlättar arbetet. När ledningsplanen aktiveras går förvaltningen in i ett
stabsläge.
Varje rektorsteam ska utforma en grundläggande krishanteringsplan som täcker de
grundläggande behov som olika scenarier kan medföra. Denna ledningsplan kan utgöra ett
exempel på en sådan krishanteringsplan och kan kompletteras med befattningskort för att
täcka in alla uppgifter som kan bli aktuella under en samhällstörning, se avsnitt 4.2.
Vid en samhällstörning som berör ett rektorsteams ansvarsområde ska respektive team i
första hand agera tillsammans. Barn- och ungdomskontoret (BUK) ska alltid kunna stödja
vid dessa kriser.
Om en samhällsstörning når större proportioner där flera team är inblandade, eller berör stora
delar av BUN ska BUN:s lednings- och kommunikationsplan för extraordinär händelse eller
samhällsstörning aktiveras.

2
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Lednings- och kommunikationsplan för extraordinär händelse eller samhällsstörning

2 Ledningsplan BUN
2.1 Aktivering
BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska gälla när något av följande uppstår:
•
•
•

Alingsås centrala krisledningsstab efterfrågar det
Höga krav på samordning/prioriteringar inom förvaltningen krävs
Stort informationsbehov uppstår

2.2 Förslag om aktivering
Förslag om att aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan kan väckas av vem som helst i
organisationen som anser att situationen kräver det.

2.3 Beslut om aktivering
Förvaltningschefen, eller den som tjänstgör istället för förvaltningschefen, fattar beslut om att
aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan efter samråd med presidiet.
Vid beslut om aktivering av BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska kommundirektören
och Tjänsteman i beredskap (TiB) informeras omgående.

2.4 Larmning
Den som aktiverat planen larmar krisledningsstaben. Administrativ chef ansvarar för att larmlistor eller
motsvarande revideras och uppdateras löpande. När planen är aktiverad ska BUN:s krisledningsgrupp
larmas. Larmning sker via tre olika steg, 1. SMS, 2. Telefonsamtal, 3. E-post.
Vid larmning ska även den centrala krisledningsstaben och/eller TiB meddelas.

2.5 Inställelse
BUN:s krisledningsgrupp verkar från Barn- och ungdomskontoret och lokalen Bokö. Alternativ plats för
krislednings- och krishanteringsarbete beslutas av förvaltningschef eller den förvaltningschefen utser.

2.6 Återgång till ordinarie organisation
Beslut om återgång till ordinarie organisation tas av förvaltningschefen när situationen inte längre är
akut och snabba beslut inte längre behöver fattas. Vid beslut om återgång till ordinarie organisation
ska kommundirektören och Tjänsteman i beredskap informeras omgående.

2.7 Delegation
BUN:s antagna delegationsordning gäller. Vid behov av att fatta beslut i frågor som inte är
delegerade till förvaltningschefen kallas ordförande/vice ordförande.
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3 Kommunikationsplan BUN
3.1 Allmänt
Vid extraordinära händelser eller samhällstörning måste information komma ut snabbt. Informationen
måste även vara konsekvent och korrekt. För att möjliggöra detta behöver information inom BUN gå
via krisledningsstabens informationsansvariga. Extern information ska gå via den centrala
kommunikationsenheten på kommunledningskontoret (KLK).
Det är viktigt att KLK:s centrala krisledningsstab meddelas om planen aktiveras. I den centrala
krisledningsstaben ingår alltid kommunikationsenheten. Skulle den centrala krisledningsstaben inte
vara aktiverat ska TiB kontaktas.
Det är även viktigt att informationen samordnas med samverkande myndigheter, så som exempelvis
räddningstjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och försvarsmakt. Även de fristående enheterna i
Alingsås behöver kontaktas om händelsen kan beröra deras verksamhet.
Händelseförlopp och beslut måste rapporteras löpande i textform. En dagrapport ska upprättas och
skickas till TiB vid behov. Ansvar ligger på befattningskort dokumentation och kommunikation. Krisen
ska alltid dokumenteras i textform för uppföljning och analys.

3.1.1 Kanalpolicy

Förvaltningen har även en kanalpolicy som beskriver vilka kontaktvägar som gäller för olika typer av
information och beroende på vilken målgrupp som avses, se dokumentet i Alfresco

3.2 Intern information
Det är av största vikt i en krissituation att alla enheter inom BUN:s ansvarsområde har aktuell
kunskap om läget. Därför måste alla tänka på att informera BUN:s krisledningsgrupp om läget i
den egna verksamheten.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska se till att den dubbelriktade informationen
från och till personal fungerar. Vidare ansvarar befattningskortet för att samordna sitt arbete med
den centrala kommunikationsstaben på KLK för att en konsekvent och gemensam bild alltid ska
kunna ges internt.
Förvaltningschefen, eller den förvaltningschefen utser, ansvarar för att BUN:s presidium är
informerade om händelseutveckling i samband med en kris eller samhällstörning.

3.3 Extern information
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska ha kontinuerlig kontakt med KLK:s
centrala kommunikationsstab. All extern kommunikation ska ske via den centrala
kommunikationsstaben.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska notera information som lämnas av
allmänheten. För att informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om vem som
lämnat den och när. Informationen ska vidarebefordras till förvaltningschefen, och eventuellt
även till KLK. Se även förvaltingens kanalpolicy för vilka kanaler som kan användas för olika
typer av information.
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3.4 Media
Mediekontakter å kommunens vägnar ska då det är möjligt samordnas med den centrala
krisledningsstaben. Kommunen bör ha ett genomtänkt och unisont budskap när vi uttalar oss
som kommun. Kontakt ska tas med kommunikationsenheten för stöd och råd kring
mediakontakt.

4 Krisledningsstab
Beroende på vilket scenario som inträffar kan syfte och uppdrag för krisledningsstaben variera. När
någon av kommunens gemensamma krisplaner aktiveras kommer förvaltningschefen med stor
sannolikhet att vara på annan plats för hanteringen av den kommungemensamma krisen.

4.1 Krisledningsstab BUN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativ chef (stabschef)
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Enhetschef elevhälsa
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Kost- och lokalvårdschef
Lokalcontroller
Planeringsstrateg
Barnomsorgssamordnare

Förvaltningschef ingår normalt inte i krisledningsstaben men agerar beslutsfattare inom förvaltningen
och kan genom beslutsunderlag från stabschef fatta beslut.

4.2 Rollfördelning, befattningskort
För att skapa en tydlig rollfördelning finns fyra stycken befattningskort. Syftet med korten är att verka
som stöd för vilka uppgifter som behöver genomföras vid en kris. Befattningskort kan även lätt
fördelas till ersättare i gruppen om nyckelperson är frånvarande.
Är alla befattningskort utdelade och efterföljs kommer händelsens kritiska moment att behandlas
utifrån bästa förmåga.
Befattningskort - Stabschef
Administrativ chef,
Alt. verksamhetschef, utses av administrativ chef vid behov.
Befattningskort - Planering och analys
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Lokalcontroller
Befattningskort – Dokumentation och kommunikation
Planeringsstrateg
Verksamhetsutvecklare
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Verksamhetsutvecklare
Barnomsorgssamordnare
Befattningskort - Behov och service
Kost- och lokalvårdschef
Verksamhetschef
Enhetschef elevhäls

4.3 Övriga instanser och hjälp vid kris
Vid behov kan även medarbetare kallas in för att hjälpa till i krisledningsstaben. Det är stabens ansvar
att kalla in extra resurser om sådant behov finns.

4.4 Alingsås kommuns krisstöd vid allvarlig
händelse
Alingsås kommun har gemensamt krisstöd vid allvarlig händelse (F.d POSOM). Vid behov
ska gruppens kompetens kunna tillkallas för assistans och stöd vid extra ordinära
händelser. Kontakta TiB vid behov att tillkalla krisstödet.

4.5 Stöd till personal, barn/elever
Barn- och ungdomsnämnden har tillgång till omfattande kompetens, avseende stöd vid särskilda
händelser, inom verksamhetsenheten för elevhälsa. Enhetschef elevhälsa ansvarar för att beredskap
finns inom elevhälsa att assistera och stödja vid särskild händelse. Samverkan ska ske mellan
elevhälsan och kommunens gemensamma krisstöd vid en allvarlig händelse.
Företagshälsan kan också kontaktas för stöd till personalen.
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5 Befattningskort
Befattningskort

Stabschef
Din uppgift är att styra och leda gruppen genom krisen. Det gäller för dig att vara rak och tydlig mot de
övriga befattningskorten. Det är nyckeln till att lösa en kris så snabbt och så bra som möjligt.
Bedöm hur akut den uppkomna situationen är. Kräver situationen att krisledningsplanen aktiveras?
Uppgifter:
•
•
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•
•

Aktivera krisledningsplanen och kalla krisledningsstaben till uppstartsmöte
Se till att alla fyra befattningskort är utdelade
Stabschef
Planering och analys
Dokumentation och kommunikation
Behov och service
Led och samordna krisledningsstaben arbete
Ha kontakt med TiB eller den centrala krisledningsstaben. Finns det ytterligare inblandade
aktörer?
Behövs samordning med andra förvaltningar och/eller organisationer? Vilka? Hur?
Lämna löpande rapporter på beslut till dokumentationsansvarig
Kalla till nya informationsmöten, ta hjälp av befattningskortet planering och analys
för lägesrapport, konsekvensanalys och liknande.
Bemanna krisledningsstaben över tid. Se till att funktionerna överlappas och kan fortgå vid
längre kris.
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Befattningskort

Planering och analys
Din uppgift är att analysera krisen. Arbeta fram scenarier och undersök olika konsekvenser. Du har en
överblick över hela krisen och agerar tillsammans med dokumentationsansvarig spindel i nätet.
Uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Analysera hur händelsen kan komma att förändras. Vad skulle förändring innebära?
Använd mallen för Analys i din mapp
Planering – vilka insatser kan komma att behövas?
Vilka andra aktörer behöver kontaktas? Stäm av med Stabschef.
Ge råd och stöd till stabschef och övriga i krisledningsstaben.
Ta fram beslutsunderlag baserat på all tillgänglig information
Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig

Checklista
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns det ström på alla platser?
Fungerar telefoner? Internet?
Är vägarna framkomliga?
Behov av transporter av barn/elever?
Behov av ändrade skolskjutsar?
Fungerar befintliga lokaler? -Ström, värme, vatten, sanitet.
Finns behov av alternativa lokaler?
Finns behov av hjälp för lokalsamordning?
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Befattningskort

Dokumentation och kommunikation
Din uppgift är att se till att alla beslut, all information och alla viktiga händelser dokumenteras. Du är
nyckeln till överblick under krisen, och uppföljning efter krisen. Du ansvarar även för att
informationsflödet fungerar internt. All kommunikation utåt ska ske genom KLK:s
kommunikationsenhet.
Uppgifter dokumentation:
•
•
•
•
•

Du ansvarar för att alla händelser, beslut och information antecknas löpande. Till er hjälp finns
det två mallar i din mapp. Den ena mallen visar hur du kan föra dokumentation, den andra hur
du kan redovisa aktiviteter som pågår.
Kommunicera med de andra befattningarna i gruppen, påminn om löpande rapportering till er.
Se till att inga beslut går under radarn eller undkommer någon.
Sammanställ viktig information inför möten inom gruppen. Ge information till stabschef.
Tänk på att synliggöra både dig själv och viktig information. Skapa gärna ett
dokumentationsbord där alla kan lämnar information, och du sammanställer den. Använd
gärna Whiteboard, projektor eller vad som finns tillgängligt.

Uppgifter kommunikation
•

Ha löpande kontakt med den centrala krisledningsstaben på KLK och/eller TiB

Checklista
•
•
•
•
•
•

Fungerar alla informationsvägar, kommer informationen fram?
Vilka behöver information i första hand?
Vilka behöver information därefter?
Finns det ett behov av att ha dialog med anhöriga/närstående?
Hur ska sådan dialog gå till?
Hur hanterar vi personer som kommer till receptionen?
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Befattningskort

Behov och service
Ditt arbete handlar om att se till att allt krisarbete fungerar felfritt. Du är nyckelpersonen som ser till att
alla behov är uppfyllda och att rätt resurser finns på rätt plats. Du är rörlig beroende på behov. Till
skillnad från befattningskort planering och analys ser du till behov på kort sikt.
Uppgifter:
• Planera för att verksamheten ska flyta på så normalt som möjligt. Behöver mat och dryck
ordnas till krisledningsstaben?
• Se till att det finns ett bemanningsschema vid längre arbetstider, stäm av med stabschef.
• Behöver resurser från oss fördelas ut till annan verksamhet? Använd resurstablån i din mapp
för att skapa en överblick över tillgängliga resurser. Placera synligt.
• Behöver kommunens gemensamma krisstöd vid en allvarlig händelse sammankallas? (f.d
POSOM)
• Rapportera till stabschefen om hur gruppens arbete fungerar
• Förbereda ev. mottagande av anhöriga/allmänhet
• Ha koll på stabschefen, trötthet, mat, avlösning
• Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig
Tillsammans med planering och analys:
•
•
•
•

Finns behov av särskilda åtgärder avseende kost och/eller dryck
Finns behov av särskilda åtgärder avseende sanitet?
Finns behov av andra förnödenheter?
Finns behov av särskilda insatser från elevhälsoteamen i organisationen?

Checklista
•
•
•
•
•
•

Fungerar alla informationsvägar, kommer informationen fram?
Vilka behöver information i första hand?
Vilka behöver information därefter?
Finns det ett behov av att ha dialog med anhöriga/närstående?
Hur ska sådan dialog gå till?
Hur hanterar vi personer som kommer till receptionen?
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-22
Karl-Oskar Jogbratt
0322616352
2020.401 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära
händelser 2021
Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-02-27 § 69 ska lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande
enligt ramverket för krisberedskapsprocesser.
Beredning
År 2020 har varit ett speciellt år präglat av den pågående pandemin där barn- och
ungdomsförvaltningen varit i stabsläge under större delen av året. Förvaltningen har varit
organiserad i en alternativ pandemistab med löpande träffar 2-3 ggr veckan, med kortare
perioder av normalläge.
På grund av den rådande pandemin har förvaltningen inte haft några ytterligare krisövningar
eller utbildningsinsatser, däremot har stabsläget inneburit en ökad kunskap och expertis
inom krisledning.
Inför 2021 har lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser reviderats och
förtydligats med bland annat fokus på förvaltningens kanalpolicy. Fördelen med
förvaltningens arbetssätt under 2020 har varit att förmågan att ställa om till en parallell
krisstab har upplevts god.
Under 2021 kommer även kommunens nya säkerhetsorganisation att starta upp genom olika
arbetsgrupper, detta kan innebära justeringar i planen inför framtiden för att matcha nya
arbetsätt och strukturer.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer lednings- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karl-Oskar Jogbratt
Planeringsstrateg

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-22
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-19

§ 6 2020.360 BUN

Tillsyn, Vittra Gerdsken förskola, Vittraskolorna AB, 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan.
Under höstterminen 2020 har tillsyn genomförts på Vittra Gerdsken förskola, huvudman
Vittraskolorna AB. Tillsynen har genomförts genom inhämtande- och genomgång av
dokument från huvudman och rektor, som beskriver verksamhetens organisation och arbete
utifrån gällande författningar

Beredning
Vid tillsyn av de fristående förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de
fristående huvudmännen lever upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom
områdena: Förutsättningar för utbildningen och utveckling av utbildningen i förskolan.
Vittraskolorna AB anger i bilaga 7: ”Rutiner vid oro för ett barn” att en orosanmälan till
socialtjänsten aldrig ska göras av enskild pedagog. Socialtjänstlagen gäller dock alla
anställda i verksamhet som berör barn och unga enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§. Därmed
finns en skyldighet hos varje anställd att genast anmäla till socialnämnden om det finns
misstankar att ett barn far illa.
Utöver att förvaltningen noterar att rutiner vid oro för ett barn behöver justeras har det vid
tillsynen av huvudman Vittraskolorna AB inte framkommit annat än att huvudmannens
ansvarstagande för Vitra Gerdsken förskola uppfyller författningarnas krav.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden uppmanar till revidering av
dokumentet: ”Rutin vid oro för ett barn” men avstår från ingripande i enlighet med Skollagen
26 kap 12§.
Expedieras till
Vittra Gerdsken förskola
Vittraskolorna AB

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida36
1 av
av197

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-14
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2020.360 BUN

Tillsyn, Vittra Gerdsken förskola, Vittraskolorna AB, 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan.
Under höstterminen 2020 har tillsyn genomförts på Vittra Gerdsken förskola, huvudman
Vittraskolorna AB. Tillsynen har genomförts genom inhämtande- och genomgång av
dokument från huvudman och rektor, som beskriver verksamhetens organisation och arbete
utifrån gällande författningar
Förvaltningens yttrande
Vid tillsyn av de fristående förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de
fristående huvudmännen lever upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom
områdena: Förutsättningar för utbildningen och utveckling av utbildningen i förskolan.
Vittraskolorna AB anger i bilaga 7: ”Rutiner vid oro för ett barn” att en orosanmälan till
socialtjänsten aldrig ska göras av enskild pedagog. Socialtjänstlagen gäller dock alla
anställda i verksamhet som berör barn och unga enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§. Därmed
finns en skyldighet hos varje anställd att genast anmäla till socialnämnden om det finns
misstankar att ett barn far illa.
Utöver att förvaltingen noterar att rutiner vid oro för ett barn behöver justeras har det vid
tillsynen av huvudman Vittraskolorna AB inte framkommit annat än att huvudmannens
ansvarstagande för Vitra Gerdsken förskola uppfyller författningarnas krav.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden uppmanar till revidering av dokumentet: ”Rutin vid oro för ett
barn” men avstår från ingripande i enlighet med Skollagen 26 kap 12§.
Beslutet ska skickas till
Vittra Gerdsken förskola
Vittraskolorna AB

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-14
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-14
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2020.361 BUN

Kristallens förskola, Norlandia förskolor, 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan.
Under höstterminen 2020 har tillsyn genomförts på Förskolan Kristallen, huvudman
Norlandia förskolor. Tillsynen har genomförts genom inhämtande- och genomgång av
dokument från huvudman och rektor, som beskriver verksamhetens organisation och arbete
utifrån gällande författningar.
Beredning
Vid tillsyn av de fristående förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de
fristående huvudmännen lever upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom
områdena: Förutsättningar för utbildningen och utveckling av utbildningen i förskolan.
Förvaltningen noterar att förskollärartätheten på Kristallens förskola, enligt inlämnat
underlag, är 23,6 barn per förskollärare, vilket är lågt jämfört med såväl snittet för de
fristående förskolorna i Alingsås (16,4 barn per förskollärare 2019) som rikssnittet (17,9 barn
per förskollärare).
Utöver att förvaltingen noterar en låg förskollärartäthet har det vid tillsynen av huvudman
Norlandia förskolor inte framkommit annat än att huvudmannens ansvarstagande för
Kristallens förskola uppfyller författningarnas krav.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tillsyn av Kristallens förskola och lägger ärendet till
handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Förskolan Kristallen
Norlandia förskolor

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-14
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Tillsyn, Kristallens förskola, Norlandia förskolor, 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan.
Under höstterminen 2020 har tillsyn genomförts på Förskolan Kristallen, huvudman
Norlandia förskolor. Tillsynen har genomförts genom inhämtande- och genomgång av
dokument från huvudman och rektor, som beskriver verksamhetens organisation och arbete
utifrån gällande författningar.
Beredning
Vid tillsyn av de fristående förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de
fristående huvudmännen lever upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom
områdena: Förutsättningar för utbildningen och utveckling av utbildningen i förskolan.
Förvaltningen noterar att förskollärartätheten på Kristallens förskola, enligt inlämnat
underlag, är 23,6 barn per förskollärare, vilket är lågt jämfört med såväl snittet för de
fristående förskolorna i Alingsås (16,4 barn per förskollärare 2019) som rikssnittet (17,9 barn
per förskollärare).
Utöver att förvaltningen noterar en låg förskollärartäthet har det vid tillsynen av huvudman
Norlandia förskolor inte framkommit annat än att huvudmannens ansvarstagande för
Kristallens förskola uppfyller författningarnas krav.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner tillsyn av
Kristallens förskola och lägger ärendet till handlingarna.
Expedieras till
Förskolan Kristallen
Norlandia förskolor

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida41
1 av
av197

Kötillsyn av fristående
verksamheter inom
barnomsorg 2020
8
2020.333 BUN

Sida 42 av 97

Datum:
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Direktnr:
Diarienr:

2020-12-22
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2020.333 BUN

Kötillsyn av fristående verksamheter inom barnomsorg
2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltning en har i uppdrag att utöva årlig tillsyn av de fristående
verksamheternas köhantering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden, dnr 2013.330
BUN. För att kunna genomföra detta uppdrag har förvaltningen inhämtat kölistor från de
fristående verksamheterna en gång per år för att jämföra med föregående års lista.

Förvaltningens yttrande
Vid jämförelse mellan kölistorna år 2018 och 2019 har stickprovskontroll gjorts på
Montessoriförskolan Asken, Montessoriförskolan Asplyckan, och Rådmannens förskola.
Montessoriförskolan Asken
Vid tillsyn av Montessoriförskolan Askens hantering av turordning konstaterar barn- och
ungdomsförvaltningen att Montessoriförskolan Asken inte följer de lagar och regler som
reglerar turordning till förskoleplats och ger därför en anmärkning i enlighet med skollagen 26
kap. 11§ att de ska åtgärda grunden till urvalet inför intagningen till höstterminen 2021.
Asken har gjort ett undantag från turordningen på grund av barnets ålder och hänvisar till
Skollagens 8 kap 19§ och Skollagen 8 kap 8§.
Urvalsgrunderna ska vara tydliga och objektiva. Att göra ett urval utifrån den ålder som
bedöms passa in i barngruppen för tillfället uppfyller inte kravet på tydlighet och objektivitet,
då det kan tolkas olika vid varje tillfälle beroende på hur ålderssammansättningen i
barngruppen ser ut vid respektive tillfälle. De mindre kommunala förskolorna har i grunden
samma förutsättningar och där får anpassning ske utifrån de barn som står först i
turordningen. Alternativet är att ta in ett barn färre för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt i barngruppen. Se anmärkning och mer utförlig motivering i bilaga: Anmärkning
Asken.
Montessoriförskolan Asplyckan
Efter dialog om några oklarheter är bedömningen att urvalet har gjorts utifrån gällande lagar
och regler.
Rådmannens förskola
Bedömningen är att urvalet har gjorts utifrån gällande lagar och regler.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen om genomförd kötillsyn 2020 och
lägger den till handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-22
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§ 8 2020.333 BUN

Kötillsyn av fristående verksamheter inom barnomsorg 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltning en har i uppdrag att utöva årlig tillsyn av de fristående
verksamheternas köhantering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden, dnr 2013.330
BUN. För att kunna genomföra detta uppdrag har förvaltningen inhämtat kölistor från de
fristående verksamheterna en gång per år för att jämföra med föregående års lista.

Beredning
Vid jämförelse mellan kölistorna år 2018 och 2019 har stickprovskontroll gjorts på
Montessoriförskolan Asken, Montessoriförskolan Asplyckan, och Rådmannens förskola.
Montessoriförskolan Asken
Vid tillsyn av Montessoriförskolan Askens hantering av turordning konstaterar barn- och
ungdomsförvaltningen att Montessoriförskolan Asken inte följer de lagar och regler som
reglerar turordning till förskoleplats och ger därför en anmärkning i enlighet med skollagen 26
kap. 11§ att de ska åtgärda grunden till urvalet inför intagningen till höstterminen 2021.
Asken har gjort ett undantag från turordningen på grund av barnets ålder och hänvisar till
Skollagens 8 kap 19§ och Skollagen 8 kap 8§.
Urvalsgrunderna ska vara tydliga och objektiva. Att göra ett urval utifrån den ålder som
bedöms passa in i barngruppen för tillfället uppfyller inte kravet på tydlighet och objektivitet,
då det kan tolkas olika vid varje tillfälle beroende på hur ålderssammansättningen i
barngruppen ser ut vid respektive tillfälle. De mindre kommunala förskolorna har i grunden
samma förutsättningar och där får anpassning ske utifrån de barn som står först i
turordningen. Alternativet är att ta in ett barn färre för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt i barngruppen. Se anmärkning och mer utförlig motivering i bilaga: Anmärkning
Asken.
Montessoriförskolan Asplyckan
Efter dialog om några oklarheter är bedömningen att urvalet har gjorts utifrån gällande lagar
och regler.
Rådmannens förskola
Bedömningen är att urvalet har gjorts utifrån gällande lagar och regler.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen om
genomförd kötillsyn 2020 och lägger den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-19
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.024 BUN

Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden ska besluta om reglering av bevarande och gallring som ska
tillämpas på verksamheternas allmänna handlingar. Detta görs i nämndens
dokumenthanteringsplan. Planen reglerar även handlingar som inte är allmänna. Ett förslag
har tagits fram till en reviderad dokumenthanteringsplan som ska gälla för 2021.

Förvaltningens yttrande
Dokumenthanteringsplanen bör med jämna mellanrum revideras så att förvaltningen följer de
lagar och regler som styr hanteringen av allmänna handlingar.
Arkivmyndigheten (Kommunstyrelsen) har beslutat om hur generella handlingstyper som
finns i alla nämnder ska hanteras. Dessa ska redovisas i kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska enligt Arkivreglementet vara
processbaserad och utgå från den gemensamma klassificeringsstrukturen. Det innebär att
Barn- och ungdomsnämndens dokumenthanteringsplan endast ska hantera nämndspecifika
handlingstyper och processer. Det arbetet är omfattande och planeras att genomföras under
2021. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag på reviderad
dokumenthanteringsplan för att svara mot nya eller förändrade processer i förvaltningens
verksamhet.
Dokumenthanteringsplanen revideras avseende:
-

-

Förtydligande kring hantering av delegering rörande arbetsmiljö
Förtydligande kring versionshantering av lokala arbetsplaner
Nulägesanalys (som kvalitetsuppföljning) ändras till Verksamhetsuppföljning
Protokoll för FSG övergår till digital hantering för signering och lagring
Justering av verksamhetssystem för tillbud, från LISA till STELLA
KB-process införs som verksamhetssystem för att hantera anmälan, utredning,
handlingsplan och uppföljning/utvärdering av kränkande behandling eller
diskriminering
Justering av bevarande av ledighetsansökningar/beslut
Förtydligad hantering av frånvaroutredning och handlingsplaner för att öka närvaro
Förtydligande rörande hantering av ansökan och beslut om skolplacering
Justerad hantering av beslut om extraordinär stöd
Justerad hantering av placeringsuppgifter i barnomsorg
Förtydligande rörande hantering av avvikelserapporter för städ
Tillägg för extra beställningar av städ
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Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan för 2020.

Beslutet ska skickas till
Kommunarkivet
Rektorer
Administratörer

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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1. Inledning
Barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan syftar till att reglera den gallring, rensning och
överföring till kommunarkiv av allmänna handlingar som finns inom verksamhetsområdet. Planen revideras
kontinuerligt till följd av förändringar verksamheten eller av ny reglering inom det juridiska området som styr
arkivbildningen. Även några handlingar som i juridisk bemärkelse inte är att betrakta som allmänna handlingar har
tagits med i syfte att underlätta hanteringen av dessa dokument.
Arkivbildning och gallring inom barn- och ungdomsförvaltningen styrs bland annat av arkivlagen (1990:782, ändrad
senast 2004:787) och Alingsås kommuns arkivreglemente. Enligt reglementet är kommunstyrelsen arkivmyndighet
för Alingsås kommun och ansvarar för barn- och ungdomsnämndens handlingar då dessa överförts till
kommunarkivet.
Att gallra en allmän handling innebär att förstöra den. Ett gallringsprotokoll ska då normalt sett upprättas och
översändas till kommunarkivarien.
Att rensa innebär att avlägsna/slänga.
Att bevara en allmän handling innebär att handlingen finns kvar för evigt. I regel förs bevarade handlingar över till
kommunarkivet efter fyra år. Dessa handlingar återfinns till största delen inom diariesystemet men kan också vara
andra typer av protokoll och elevdokumentation.
Observera att begreppet handling avser både pappershandlingar och digitala handlingar.
Begreppet vid inaktualitet syftar på gallring eller rensning av en handling, då denna inte längre fyller någon funktion
eller då informationen förts över till annan databärare.
Alingsås kommunledningskontor bistår i vissa fall förvaltningarna med bevarande och gallring. Det gäller främst
gallring i vissa kommungemensamma, digitala system.
Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. En offentlig handling ska lämnas ut på begäran. En
sekretessbelagd handling ska inte lämnas ut. En menprövning för att bedöma eventuell sekretess måste därför ske
vid varje begäran om utlämnande av en allmän handling1.

1

Se tryckfrihetsförordningen (1949:105), 2:a kapitlet, respektive offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), främst 21:a, 23:e och 25:e
kapitlet.
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1.1 Digitala handlingar - bevara och gallra
Inför 1 januari 2020 har samtliga nämnder uppmuntrats från kommunledningskontoret att gå över till elektronisk
diarieföring då ett E-arkiv kommer att införas de närmaste åren. Det innebär att handlingar som registreras digitalt i
ärendehanteringssystemet betraktas som originalhandling och ska inte arkiveras på papper. Gällande
diarie/elevärendesystemet ProReNata ska dokument som rör barn/elevärenden skannas in i ProReNata för att
undvika att dubbelhantering. Den tekniska utvecklingen fortgår och programmen där handlingar hanteras digitalt
har ökat under åren, det innebär att den digitala arbetsytan behöver vidareutvecklas och andra krav behöver
uppfyllas. Mer information om barn- och ungdomsförvaltningens system hittar du nedan.

1.1.1 Procapita
Procapita Education stödjer barnomsorgs- och skoladministration inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås
kommun. En gallringsmodul finns sedan 2018 i systemet som gallrar uppgifter efter förvaltningens föreskrifter.
Procapita innehåller personuppgifter till barn och elever samt vårdnadshavare/kontaktpersoner. Utöver dessa
uppgifter finns information om klass- och förskoleplaceringar, schema, betyg m.m.

1.1.2 ProReNata (PRN)
ProReNata är ett digitalt barn/elevhälsosystem där dokumentation upprättas och förs kring barn/elevers hälsa och
studiegång. ProReNata är ett skyddat diarium där journal och barn/elevakt bevaras. All dokumentation samlas på
ett ställe och ger därmed en samlad bild över elevhälsans arbete med ett barn/elev. För att säkerställa att rätt
personal kommer åt rätt journal är behörigheterna skräddarsydda efter varje persons behov. Olika yrkesroller har
skilda journaler för att säkerställa sekretessen och sedan finns en gemensam arbetsplattform. ProReNata
innehåller akter och journaler rörande våra barn och elever i alla kommunala verksamheter. Flera professioner är
verksamma i detta system, bl.a. personal inom skolhälsovården, specialpedagoger, rektorer och förskolechefer. I
systemet kan ovanstående professioner arbeta på olika sätt genom att anmäla, utreda, kartlägga, besluta och göra
uppföljningar på alla barn och elever från i förskolan upp till åk 9.
I ProReNata gallras överlag inga handlingar men en gallringsfunktion finns att tillgå. Gallring i ProReNata ska ske
med stor försiktighet då gallringen innebär att informationen förstörs och inte går att återskapa. Endast de
personerna med administratörsbehörighet kan gallra i ProReNata. Innan gallring sker ska
Enhetschef/Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats konsulteras. Ett gallringsprotokoll bör alltid
uppföras i samband med gallring.
Originalhandlingar i pappersform som skannas in i ProReNata kan sedan gallras. Viktigt är att man kontrollerar att
handlingen inkommit till systemet innan pappersdokumentet strimlas.

1.1.3 KB-process
KB-process är ett webbaserad processverktyg för digital dokumentation av kränkande behandling enligt skollagen.
Verktyget innehåller anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning. Verktyget ger möjlighet att följa statistik på såväl
enhets- som huvudmannanivå.

1.1.4 Platina
Platina är en webbaserad informationsplattform (diarium) som innehåller och hanterar dokumenthantering, dokumentstyrning, ärendehantering och automatiserade processer. Goda strukturella dokumentsrutiner skapar ordning
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och kvalitet samt ger en hög informationsspårbarhet. I Platina lagras information och dokument elektroniskt utan
möjlighet till borttagning.

1.1.5 Unikum
Unikum är en lärportal för förskola och grundskola. I Alingsås kommun används lärportalen av grundskolan samt av
förskolan från och med höstterminen 2019.. Lärportalen kan nås av vårdnadshavare, pedagog och elev via
personlig inloggning. Vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling genom att ta del av den pedagogiska
dokumentationen. Även material inför utvecklingssamtal och uppföljning publiceras där. Verktygen i Unikum gör det
lättare att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan och förskolan. I unikum dokumenteras
även extra anpassningar och särskilt stöd för grundskolan.
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1.1.6 Förkortningsförteckning
ALP = Alingsås Lerum Partille
APT = Arbetsplatsträff
AU = Arbetsutskottet
BOU = Barn- och ungdomsförvaltningen
BUN = Barn- och ungdomsnämnden
BVC = Barnavårdscentral
FSG = Förvaltningens samverkansgrupp
FSK = Förskola
GR = Göteborgsregions kommunalförbund
IUP = Individuell utvecklingsplan
KLK = Kommunledningskontoret
LISA = Inrapporteringssystem för arbetsskador/tillbud (personal)
LSG = Lokal samverkansgrupp
MBL = Medbestämmandelagen
PRN = ProReNata
SCB = Statistiska centralbyrån
SKL = Sveriges kommun och landsting
VFU = Verksamhetsförlagd utbildning
VGR = Västra götalandsregionen
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2. Övergripande organisation
Handling

Hantering

Förvaring

Arbetsmaterial

Gallras utan
protokoll

Personal/tjänste
man

Rensas under villkor att
materialet ej tillför ärendet
sakuppgift. I annat fall ska
materialet registreras.

Arbetsmiljö,
uppgiftsfördelning

Bevaras

Platina/
Personalakt

Original diarieförs i Platina
därefter till personalakt, kopia till
den anställde.

Arbetsmiljöutredningar

Bevaras

Efter fyra år

Delegationslista,
Bevaras
delegation från rektor till
personal

Platina/arkivsk- Efter fyra år
åp

Enkätundersökning via
webben (GR)
- sammanställning av
svar
- svar, underlag

Överförs till
kommunarkiv

Efter fyra år

Bevaras

Platina

Gallras vid
inaktualitet

Tjänsteman

Gallras utan
protokoll

Personal/tjänste Efter fyra år
man

- av vikt

Bevaras

Platina

Fotografier över
verksamheten

Bevaras

I verksamheten Efter fyra år

Informationsskrifter och
broschyrer, original

Bevaras

E-post
- av ringa betydelse

Inkommande handlingar
- av tillfällig/ringa
betydelse2
Gallras vid
- av vikt
inaktualitet
Bevaras, se
anm

Anmärkning

Se rutin ”Delegation för rektor
och förskolechef”

Diarieförs.

E-post som tillför ett ärende
sakuppgift ska registreras i det
ärendet.

Här avses fotografier som tas i
dokumentationssyfte.
Övergripande nivå, t.ex.
dokumentation av ett bygge,
invigning av ny skola etc.

Skickas löpande till Pliktexemplar: 7 ex till Kungliga
kommunarkivet
biblioteket, Sthlm

Personal/tjänste Efter fyra år
man
(diarieförda h.)
Platina/
ProReNata

2

Handlingar av vikt diarieförs
eller, om de tillhör ett
elevärende, scannas in och
registreras i ProReNata.
Se bilaga 1.

Handlingar av tillfällig/ringa betydelse är till exempel följande:
- reklam
- kopior, dubbletter mm utan funktion då original bevisligen finns på annat ställe
- förfrågningar, meddelande av tillfällig betydelse
- handlingar som inkommit för kännedom och inte föranlett någon åtgärd om de i övrigt är av ringa betydelse
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Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Lokal arbetsplan

Bevaras

Alfresco

Efter fem år

Revideras direkt i dokumentet.
Varje version sparas i Alfresco
som mellanlagring.

Kallelse

Gallras efter två
år

Kallelse ska gallras OM
tillhörande protokoll innehåller
innehållsförteckning. (Om inte
ska kallelse bevaras
tillsammans med protokollet)

Klagomål/synpunkt
inkommen till
verksamheten

Gallras efter två I verksamheten/
år
Platina

Klagomål, synpunkter och
förslag av rutinartad allmän
karaktär. (Är klagomålet/
synpunkten av mer omfattande
karaktär eller behöver utredas
av tjänsteman ska den skickas
vidare till barn- och ungdomsförvaltningens registrator).

Krispärm

Gallras utan
protokoll

Verksamhet/
BoU-kontoret

Innehåller anhöriglistor, elevlistor m.m. Uppdateras löpande.

Ledning- och
informationsplan för
extraordinära händelser

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Verksamhetsuppföljning Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs.

Ordningsregler

Bevaras

I verksamheten Efter fyra år

Polis- och
skadeanmälan

Gallras efter två Personal/tjänste
år
man

Rektor upprättar. Förvaras på
skolan tills det överförs till
kommunarkivet efter fyra år.
Kopior skickas till säkerhetssamordnare/KLK och ekonomiavd/KLK.

Projekt

Se bilaga 3, Gallringsråd för
projekthandlingar. Projektledare
ansvarar.

Protokoll, administrativa Bevaras
rektorer

Tjänsteman
Alfresco

Efter fyra år

Protokoll, arbetsmiljö
(arbetsmiljöronder,
skyddsronder)

Bevaras

Tjänsteman

Efter fyra år

Protokoll, styrgrupp
digitalt elevhälsosystem

Bevaras

Tjänsteman
Alfresco

Efter fyra år

Protokoll
föräldrasamverkan och
liknande nätverk

Bevaras

Alfresco

Efter fem år

Protokoll, ledningsgrupp Bevaras
förvaltningsnivå

Alfresco

Efter fem år
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Administrativ chef ansvarar.

PRN styrgrupp

Handling

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Protokoll, ledningsgrupp Bevaras
teamnivå

Alfresco

Efter fyra år

Protokoll, skolledare

Bevaras

Alfresco

Efter fyra år

Protokoll,
teamadministratörer

Bevaras

Tjänsteman
Alfresco

Efter fyra år

Protokoll,
verksamhetsmöte

Bevaras

Alfresco

Efter fyra år

Protokoll,
verksamhetsmöte
modersmål

Bevaras

I verksamheten Efter fyra år

Protokoll, Västbus
styrgrupp

Bevaras

Tjänsteman
ProReNata

Efter fyra år

Riktlinjer, rutiner,
strategier och planer3

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Bevaras

Efter fyra år

Systematisk
logguppföljning
(åtkomstkontroll
ProReNata)

Gallras efter två Tjänsteman
år

Systematisk
logguppföljning
(åtkomstkontroll
ProReNata)

Listor över loggade personer
dras ut i papper och förvaras i
pärm. Ansvarig:
Verksamhetschef för
elevhälsans medicinska insats.

Synpunkter

Bevaras

Efter fyra år

Diarieförs. Meddelas nämnden
löpande. Se Klagomålsrutin.

Telefonsvarare,
röstbrevlåda, SMS,
MMS
- av ringa betydelse

Hantering

Platina
Personal/tjänste
man

se anm

Tillsyn över fristående
verksamhet

Bevaras

Platina

Diarieförs.
Vid redaktionella revideringar
läggs uppdaterat dokument
även i kommunens
dokumenthanteringssystem, för
närvarande Alfresco, och
speglas ut på kommunens
intranät.

Meddelanden av vikt skrivs rent
digitalt och inleder eller tillförs
ett ärende.

Gallras vid
inaktualitet utan
protokoll

- av vikt

Anmärkning

Efter fyra år

3

Diarieförs.

Detta innefattar diverse styrdokument som upprättas eller revideras av olika funktioner inom BOU-kontoret eller av enheterna, ibland i
facklig samverkan, till följd av lagstiftning, förändring i organisation eller dylikt. Exempel: jämställdhetsplan, riktlinje för mottagande av
elev från annan kommun, riktlinje för BOU:s webbpublicister, likabehandlingsplaner.
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Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Tjänsteanteckning

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs eller, om det gäller en
sakuppgift i elevärende,
registreras i ProReNata. Jfr FL
15 §.
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3. Digitala register/IT
Handling

Hantering

Förvaring

Visma, personalmodul –
system-dokumentation
Förteckning över digitala
system och tjänster
Elevärendesystem
(ProReNata) - digitalt

Bevaras
Bevaras

Kommunportalen
(BOU:s sida)
Kontinuitetsplan
Procapita –
systemdokumentation

Rensas vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Registrering uppstart av
socialt medium eller
digital lärresurs
Skola 24 (frånvarosystem)
Unikum

Anmärkning

Platina

Överförs till
kommunarkiv
Efter fyra år

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Diarieförs.

Bevaras i systemet och
journalerna överförs sedan till
gymnasiet.
Alfresco
Platina

Efter fyra år
Efter fyra år

Diarieförs
Diarieförs inkl. flödes-schema
(se bilaga 5).

Alfresco
Se 8.2.

Se 8.1

Unikum innehåller: Information om pedagogiska
planeringar och matriser
- digital IUP (se individuella
utvecklingsplaner). För
grundskolan även extra
anpassningar och särskilt stöd.
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3.1 Sociala medier
Handling
Webbsida på annan
hemsida, inlägg
- handling av tillfällig
betydelse
- handling av vikt
- ögonblicksbild/
skärmdump

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
För definitioner, se Riktlinjer för
sociala medier inom BOU-förv.

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Efter fyra år
”

Platina
”
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Diarieförs/registreras
”

4. Barn- och ungdomsnämnden
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Beslut

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Delegationsbeslut

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Delegationsförteckning

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Kallelser AU, BUN och
budgetdag

Bevaras

Platina

Närvarolistor från
sammanträden

Gallras efter tio Tjänsteman/
år
kassaskåp bou

Protokoll AU, BUN

Bevaras

Platina/arkivskåp Efter fyra år
bou

Protokoll med e-signatur
bevaras ej på papper.

Tjänsteskrivelser

Bevaras

Platina

Diarieförs

Tjänstgöringsrapporter
- kopior

Gallras efter två Tjänsteman
år

Underlag till beslut

Bevaras

Platina

Yrkande

Inlämnat
yrkande i
pappersform
gallras vid
inaktualitet

Tjänsteman

Bevaras i Platina digitalt,
sökbart på respektive möte.

Efter fyra år

Originalet sänds till KLK/LÖN.
Efter fyra år

Diarieförs. Inkomna eller
upprättade handlingar.
Yrkanden förs in i protokollet
och bevaras där.
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5. Kansliadministration
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Arkivbeskrivning

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Diarieförda handlingar

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Sekretessmarkeras i
förekommande fall.

Diarielistor

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieplan för respektive Bevaras
år

Platina

Efter fyra år

Fullmakt för
postöppning

Receptionen bou

Gallringsprotokoll
- original
- kopia

GDPR
- anmälan av
behandling av
personuppgifter till pombudet
GDPR
- begäran om
registerutdrag
GDPRRegisterförteckning
Leveransbevis
- original
- kopia

Personuppgiftsbiträde,
avtal och instruktion

Gallras vid
inaktualitet

Gallras när
medarbetaren/politikern slutar

Receptionen
bou

Omedelbart

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Omedelbart
Receptionen
bou

Följer leveransen till
kommunarkivet.

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

Platina/tjänstem Diarieförs
an

Svar på förfrågningar
Gallras efter två Tjänsteman
fr SCB, Skolverket, SKL år
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Diarieförs ihop med PULförteckningen. Instruktionen
som bilaga.

6. Personal
Handling

Hantering

Ansökningshandlingar
som avser ledigförklarad
tjänst
Gallras vid
- annons
inaktualitet
Bevaras
- ansökan
Gallras vid
- förteckning över
inaktualitet
sökande
(automatiskt)
Bevaras
- anställningsbeslut

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Ansökan inkl bilagor bevaras i
personakten/KLK för den som
får tjänsten. Samtliga
ansökningar ligger i 3 år i
Offentliga jobbs system.
Pappershandlingar skannas in i
systemet.
Personalakt/
KLK

Ansökan, spontan

Återsänds till sökanden med
hänvisning till nuvarande
annonseringar av vakanser.

Anställningsavtal

Bevaras

Anställningsavtal
-kopia

Gallras efter två Tjänsteman
år

Arbetsmiljöutredningar

Bevaras

Platina

Arbetsskada

Bevaras

LISA

Arbetstidsschema

Rensas vid
inaktualitet

Personal/tjänste
man

Efter fyra år

Diarieförs. Avser
Arbetsmiljöverkets utredningar.
Registreras i LISA. Se rutin på
kommunportalen/Personal.

Personalakt/
KLK

Avgångsstimulans

Personalakt/
KLK

Bevaras

Original till den anställde. Kopia
skickas till KLK och förvaras i
personakten. Kopior sparas
även på barn- och
ungdomskontoret. Gallras efter
två år för att möjliggöra
spårbarheten om vilka
anställningsbeslut som har
meddelats nämnden.

Personalakt/
KLK

Anmälan om uppsägning Bevaras
(från arbetstagaren)

Avgångsvederlag
- original
- kopior

Anmärkning

Lämnas till närmaste chef.

Personalakt/
Bevaras
Gallras efter två KLK
år
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Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Belastningsregister,
utdrag ur
Personalakt/KLK

- nyanställd personal
(tillsvidare + vikarie)

Skickas direkt till
personalakt/KLK

- VFU
VFU= verksamhetsförlagd
utbildning. Då studenter från
högskolan gör sin praktik.

Gallras vid
inaktualitet
Disciplinärenden

Bevaras

Personalakt/
KLK

Företagshälsovård,
underlag till faktura

Gallras efter tio Tjänsteman
år

Företrädesrätt
-Begäran om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Förhöjd
sysselsättningsgrad
- ansökan om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Handlingsplan
medarbetarenkäten

Bevaras

Platina

Diarieförs i Platina (i FSG
fastställda dokument)

Ledigheter, beslut om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Avser facklig ledighet, längre
tjänstledigheter samt
semestertimmar.

Biläggs fakturan. Materialet
låses in.

Läkarintyg, kopia
- vid rehabärenden

Uppgifter till lönenheten skickas
via e-tjänst Läkarintyg som anses nödvändiga att spara skannas in i Adato.. Dokumentet
strimlas efter att efter det scannats in i Adato.

- vid annan sjukskrivning

Förs över till lönenheten via etjänst. Dokumentet strimlas
därefter.
Lärarlegitimation

Registreras i
Winlas

Personalakt/
KLK
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Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Handlingarna skickas först till
handläggande tjänsteman på
Barn- och
ungdomsförvaltningen. Därefter
skickas handlingarna till
personalakt/KLK.

Lärarlyftet
- ansökan
- antagningsbesked

Gallras efter
fem år
Gallras efter
fem år

-studieintyg/
kursbevis

Bevaras

Personalakt/
KLK

Läsår och arbetsår

Bevaras

Platina

Medarbetarsamtal
-underlag

Anmärkning

Efter fyra år

Diarieförs

Ansvarig chef

Är arbetsmaterial. Rensas vid
inaktualitet, d.v.s. när
nästkommande
medarbetarsamtal hålls.
Förvaras i ett godkänt låst
aktskåp.
Inaktualitet= vid tiden för nästa
lönerevision

Meddelande om ny lön

Gallras utan
protokoll vid
inaktualitet

Ansvarig chef

Medvetandesamtal,
anteckning om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Personaltäthet,
kommunal och enskild
förskola, fritids och ped.
omsorg

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs och redovisas
nämnden 2 ggr/år.

Protokoll, APT

Bevaras

Alfresco

Efter fem år

Respektive chef ansvarar för att
protokollet publiceras i
dokumenthanteringssystemet
Alfresco.

Protokoll, arbetsmiljö
(handlingsplan)

Bevaras

Platina

Efter fem år

Protokoll, FSG

Bevaras

Alfresco

Efter fyra år

Digitalt original med e-signatur
förvaras i alfresco.

Protokoll, LSG

Bevaras

Alfresco

Efter fem år

Kopia på protokoll ska finnas
publicerad i
dokumenthanteringssystemet
Alfresco.

Protokoll, MBL

Bevaras

Tjänsteman

Efter fyra år

Respektive enhet förvarar
protokollet.

Protokoll, MBL rehab

Bevaras

Tjänsteman

Efter fyra år

Respektive enhet förvarar
protokollet.
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Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Rehab
- utredningar
- uppföljnings-samtal,
kopior

Bevaras

Personalakt/
KLK

Anmärkning
Ärendet startas i Adato.
Rehabutredningen skrivs ut och
skrivs under av parterna.
Därefter skannas dokumentet in
i ärendet i Adato under
dokument. När chef har avslutat
ärendet skrivs hela journalen ut
och skickas till HR-partner vid
förvaltningen i sekretessmärkt
brev märkt "Avslut rehab".

Risk – och
Bevaras
konsekvensbedömninga
r

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Särskilt beslut gällande
anställningar, 6 mån

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs

Tillbud

Bevaras

STELLA

Tjänstgöringsbetyg

Bevaras

Tystnadsplikt, löfte om

Bevaras

Uppsägningar p.g.a.
arbetsbrist
- underlag
- beslut
- signerad
turordningslista
- omplaceringshandlingar

Se anm
Personalakt/
Bevaras
Gallras efter tio KLK
år
Personalakt/
Bevaras
KLK

Se MBL-protokoll

Utbildningsintyg/
examensintyg

Bevaras

Personalakt/
KLK

Scannas in i Winlas

Utvecklingsplaner,
individuella.

Gallras vid
inaktualitet

Ansvarig chef

Gallras vid nästkommande
utvecklingssamtal

Varsel
- beslut om

Bevaras

Personalakt/
KLK

T.ex. om beslut om
tidsbegränsad anställning ej kan
erhållas. Original skickas till
personalorganistion.

Registreras i digitalt system för
närvarande STELLA. Se rutin
på kommunportalen.
Original till den anställde. Kopia
till personalakt/KLK.

Personalakt/
KLK
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7. Ekonomi
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Beslutattest-rättigheter Bevaras

Platina

Efter fyra år

Diarieförs. Delegationsbeslut
hos respektive chef.

Avtal av betydande vikt Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Avtal direktupphandling Gallras efter fyra Respektive
år
enhet
belopp upp till
100.000kr

Minimikrav är att
faktura/kvittens på inköpet
bevaras.

Avtal direktupphandling
Bevaras
inköpsvärde från
100.000kr till gränsen
för upphandling

Platina/arkivskåp (bou)

Skriftligt avtal ska upprättas och
diarieföras.

Avtal av ringa
betydelse

Gallras två år
efter upphörd
giltighet

Administratör/
Kassaskåp

Bokföringsorder/
avstämningslistor

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkivet

Budget BUN (tidigare
flerårsstrategi)

Bevaras

Platina/

Budget och Prognos
personalbudget,
personuppgifter i

Gallras utan
protokoll

Budgetverifikationer

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkiv

Delårsrapporter

Bevaras

Platina

Fakturakrav/
underlag ställda till
barn/elever p g a.
skadegörelse

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkiv

Underlag skickas till och
hanteras av BOU-kontoret

Följesedel

Gallras efter tio
år

Administratör/
Tjänsteman/källararkiv

Om fakturan innehåller
nödvändiga uppgifter kan
följesedeln gallras.

Hyreskontrakt

Bevaras

Kassaskåp

Interkommunala avtal
(gällande barn/elev)

Gallras tio år
efter upphörd
giltighet

Kassaskåp

Internfakturor,
utfärdade – underlag

Gallras efter två
år

Tjänsteman/källararkiv

Internfakturor, betalda

Gallras efter tio

T ex. kopiering, leasing
Alla centrala avtal diarieförs.

Efter fyra år

Diarieförs
Arbetsmaterial

Efter fyra år

Diarieförs

Efter tio år (gäller Ett original förvaras hos FABS
avslutade kontrakt) samt ett på BOU-kontoret.

Internfakturor behandlas digitalt
i IoF.
Internfakturor behandlas digitalt
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Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

år

i IoF.

Inventarieförteck-ning4 Bevaras

G:

Kundfakturor, kopia
samt underlag ihop

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkiv

Kundfakturor (digitala)
förslagslista

Rensas vid
inaktualitet

Kvitton

Gallras efter tio
år

Leverantörsfakturor
och -reskontra

Se anm.

Låneavtal för
pedagogiskt digitalt
verktyg, personal

Gallras 2 år efter Tjänsteman
återlämnande

Ombokning av lön

Gallras efter ett
år

Rekvisitioner

Gallras efter två
eller tio år, se
anm.

Statsbidrag
- ansökan
- inkommet beslut
Stipendier och fonder
- ansökningar

Anmärkning

Efter fem år

Inventering ska göras årligen på
respektive enhet. Göra en för
varje år. Tänka på att den
gamla ska bevaras.
Gällande barnomsorgen ingår
debiteringslistor och underlag,
inklusive tilläggstid och
extradebitering.
Förslagslistor betraktas som
arbetsmaterial, se kap 2.
Övergripande organisation.

Respektive
enhet

Papperskvitton sparas (kvitton
skannas och bifogas i fakturan i
IoF).
KLK hanterar genom IoF. Om
man tar emot pappersfaktura
ska den skickas till Fakturor.

Sparas som internt
arbetsmaterial.
Respektive
enhet

Rekvisitionen gallras efter 10 år
om inte fakturan innehåller
nödvändiga uppgifter.

Platina

Efter fyra år

Diarieförs.

Bevaras
Bevaras
Gallras efter tre
år

Till beslutet diarieförs även
sammanställning över inkomna
ansökningar.

Tjänsteman

-beslut

Tilläggsbelopp
(extraordinärt stöd),
inom kommunen
- ansökan
- beslut

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Bevaras
”

ProReNata
”

Efter fyra år

4

Förteckningen ska uppdateras kontinuerligt och innefatta stöldbegärliga inventarier såsom digitalkameror, mobiltelefoner, maskiner,
kopiatorer, utrustning i slöjdsalar och dylikt. De skall märkas. Datorutrustning som hanteras av IT-funktionen ingår inte i enhetens
förteckning. Förteckningen sparas på G: under ”Inventarieförteckning”. Ange enhetens namn, inköpsår, anskaffningsvärde, placering,
verifikationsnummer, leverantör och beskrivning. Vid avyttring noteras orsak (fyll också i blankett).
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Handling

Hantering

Tilläggsbelopp,
fristående förskolor och
skolor
Bevaras
- ansökan
Bevaras
- beslut
Utanordningar,
fristående enheter,
kopior

Gallras efter två
år

Utanordningar,
skolskjutsersättningar

Gallras vid
inaktualitet

Årsredovisning inkl.
bilagor

Bevaras

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Efter fyra år

Diarieförs. Obs
myndighetsutövning.

ProReNata
Tjänsteman/källararkiv
Original skickas till KLK (lön).
(Kopia finns på BoU)
Platina

Efter fyra år
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Diarieförs

8. Barn och elever
8.1 Kunskapsdokumentation
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Avgångsintyg, kopia

Bevaras

Verksamheten

Efter fem år

Original till vårdnadshavare.
Avser elever utan slutbetyg.

Betyg

Bevaras

Procapita

Efter fem år

Slutbetyg i original med
rektors underskrift ges till
eleven. Avser också betyg
efter prövning.

Betygskataloger

Bevaras

Procapita/Verksa Efter fem år
mheten

Betygsstatistik,
egenupprättad

Bevaras

Efter fyra år

Diarieförs.

Diagnostiska prov,
elevlösningar

Gallras vid
inaktualitet

Egenproducerad
material som får stor
spridningseffekt

Bevaras

Efter fem år

Pliktexemplar 7 ex till Kungliga
biblioteket i Stockholm. (Detta
sköts vanligtvis av tryckerier).

Egenproducerade
läromedel

Bevaras

Efter fem år

I den mån kompendier, foton,
diabilder, videoinspelningar
eller multimediepresentationer
produceras på skolan för att
användas i undervisning bör
ett exemplar av varje bevaras.

Elevarbeten

Gallras vid
inaktualitet

Individuella
utvecklingsplaner med
skriftliga omdömen,
inkl. handlingar i
anslutning till
utvecklingssamtal

Gallras 5 år efter Förvaras i
avslutad
Unikum
grundskola åk 9

Förvaras i
Unikum i tre år

Alla koder ska vara utskrivna i
klartext.

Lärlogg/uppgifter i Unikum
Gallrande av IUP enligt beslut
i Barn- och ungdomsnämnden
§ 119, 2018.
Alla IUP finns i Unikum, äldre
IUP nås via Tietos
titthållslicens.

Kunskapsprofiler –
sammanställningar av
ämnesprov/nat. prov
- sv
- en
- ma

Bevaras
Gallras efter tre
år

Efter tre år

Modersmålsunder-

Bevaras

Efter fem år
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Följer klasslistorna.

Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

visning
- årlig förteckning över
elever
Obligatoriskt
bedömningsstöd åk 1

Gallras efter tre
år

Avser elevlösningar. Gäller
ma, sv och svenska som
andraspråk

Skolans val, beslut om Bevaras

Efter fyra år

Diarieförs. Rektors beslut.

Skoldagens omfattning, Bevaras
beslut om

Efter fyra år

Diarieförs. Rektor fattar beslut
på delegation varje läsårsstart.

Skriftlig bedömning/
avgångsintyg

Bevaras

Skriftl bedömn får elever som
ej nått målen eller som
avslutat ett språkval.
Slutbetyget bevaras och
skriftliga bedömningen /avgångsintyget följer slutbetyget.

Skriftliga tester och
prov, elevlösningar

Gallras vid
inaktualitet

Då betyg är satt och då tiden
för omprövning av betyg löpt
ut.

Skriftliga omdömen –
se individuella
utvecklingsplaner
Språkval, erbjudande
av

Bevaras

Studieomdömen inom
grundsärskolan

Bevaras

Undervisningstid,
fördelning av samt
beslut om ytterligare

Bevaras

Ämnesprov (nationella
prov)
- i svenska
- i svenska som
andraspråk

Efter fyra år

Diarieförs. Rektor fattar beslut
på delegation varje läsårsstart.

Bevaras
”

- i spanska
- i tyska
- i franska
- geografi

Gallras efter tre

- i kemi
- i fysik
- i biologi

Diarieförs. Rektor fattar beslut
på delegation varje läsårsstart.

Efter tre år

Gallras efter tre
år
”
Gallras efter tre
år
”
Gallras efter tre
år
”
”

- i matematik
- i engelska

Efter fyra år

Prov genomförda på papper
sparas i verksamheten.
Endast ämnesprov i
svenska/svenska som andra
språk ska överlämnas till
kommunarkivet efter tre år.
Resterande ämnesprov ska
gallras.
Digitalt genomförda prov
överförs till ett anvisat närarkiv
i Alfresco. Överföring ska
göras senast vid läsårsslut.
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Handling

Hantering

- historia
- religion
-samhällskunskap

år
”
”

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Genomförs på frivillig basis.

8.2 Barn- och elevärenden
Handling

Hantering

Anhörigblankett

Gallras vid
inaktualitet

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Bör uppdateras varje år

Ansökan om annat sätt Bevaras
att fullgöra skolplikten
Ansökan/beställning
inkl. beslut om
studiehandledning
Anteckningar
- innehållande
sakuppgift
- arbetsmaterial

BVC-journal
- original
- kopia
Delegationsbeslut

Efter fyra år

Bevaras

PRN

Bevaras

PRN

Anteckning innehållande
sakuppgift i ärende förs
löpande i ProReNata.

Gallras vid
inaktualitet

Befrielse fr deltagande Bevaras
i obl inslag i
undervisningen, beslut
om

Minnesanteckningar på elever
i SU-grupper gallras senast
efter avslutat läsår, efter att
sakuppgifter överförts till
ärendet i ProReNata.
PRN

Upprättas i ProReNata.

Vissa delar av journalen
skannas in i ProReNata.

Återlämnas till
regionen
gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Anmärkning

Platina

Upprättas i ProReNata.
Se delegationsförteckning.

Disciplinpåföljd5
5

Inför beslut om tyngre disciplinpåföljder ska en utredning skrivas. Disciplinpåföljder är utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig
omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstängning av elev samt omhändertagande av föremål.
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Handling

Hantering

Förvaring

- utredning inför beslut
- beslut
- dokumentation

Bevaras

PRN

Elevakt

Bevaras

Inskrivningsblankett
-elev från annan
kommun
-aktivt val (när elev
önskar gå i annan
skola utanför
upptagningsområdet)
Korrespondens (t ex
via e-post)
- av vikt
- av ringa betydelse

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
Upprättas i ProReNata eller
skannas in i ProReNata om
beslut tas på blankett
”
”

”
”
Då eleven slutar i
verksamheten

I verksamheten
Gallras vid
inaktualitet
”

Särskoleelevs akt får
överföras till
gymnasiesärskolan med
samtycke, KF 9809 § 83. Se
bilaga.
(Avser pappersakten.) Inga
handlingar i PRN ska
skickas till kommunarkivet i
väntan på E-arkiv.
När eleven slutat sin skolgång
kan handlingarna gallras på
intagningsenheten.
”

PRN/Platina

Sakuppgifter som tillförs
ärendet, antingen via in- eller
utgående mail eller brev,
registreras i ProReNata.

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Kränkande behandling
eller diskriminering

KB-process
/Verksamheten

- anmälan om
- utredning
- handlingsplan
- uppföljning/utvärdering

Bevaras
”
”
”

Ledighet för elev,
ansökan och beslut
- under 10 dagar/lå

Gallras vid
inaktualitet

Verksamheten/
Skola24

Gallras vanligtvis efter läsårets
slut.
Ansökan och beslut görs i
Skola24

Ledighet för elev,
ansökna och beslut

Bevaras

Verksamheten/
Skola24

- över 10 dagar/lå
Modersmålsundervisning

PRN/Verksamhe
ten
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Rektor beslutar. Registreras i
ProReNata.
Ansökan och beslut görs i
Skola24

Handling

Hantering

- beslut om
- ansökan om

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter två
år

- avsluta

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
Upprättas i ProReNata.

Mottagande från annan
kommun
- yttrande från
Bevaras
hemkommunen
- utredning
Bevaras

PRN

Närvarodokumentation Gallras efter tre
år

PRN/Verksamhe
ten

Upprättas i ProReNata.
”
(Beslut, se
”Delegationsbeslut”)
Vanlig närvarodokumentation
gallras efter tre år.

-oanmäld frånvaro

Sparas i
Procapita

Oanmäld frånvaro överförs
från Skola 24 in till Procapita.

-frånvaroutredning

Bevaras

Dokumentation på individnivå
bevaras i elevakten.

- handlingsplan

Bevaras
Frånvaroanmälan från
fristående skolor till
hemkommun Alingsås
diareförs i Platina

Olycksfallsskada,
registrering av rapport

Bevaras

I verksamheten

Efter fyra år

Originalhandling

PRN
Bevaras (kan
gallras i
pappersform
efter inskanning i
PRN)

Originalhandling får endast
gallras om den på korrekt sätt
skannats in i ProReNata.

Placering vid
skolenhet/skolval
- ansökan
- beslut
- nekande beslut

Bevaras

Ansökan och beslut om
mottagande bevaras i
procapita. Nekande beslut
skickas till registrator på BoUkontoret. Vid överklagande av
beslut ska relevanta
handlingar diarieföras
tillsammans med beslutet.

Protokoll,
elevhälsomöte

Bevaras

Upprättas i ProReNAta

Psykologjournal inkl
utredning
- bilagor

Bevaras

Bevaras i ProReNata

Gallras då
barnet/eleven

Utredningsbilagor såsom
observationsanteckningar

Platina
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Förvaras på ett betryggande
sätt i verksamheten tills den
skickas till kommunarkivet.

Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

slutar i
verksamheten

bevaras i papper tills barnet
slutar i verksamheten.

Samtycken,
vårdnadshavare

Bevaras

Scannas in i ProReNata.

Elevhälsans
medicinska journal
(EMI)

Bevaras

Bevaras i ProReNata(se
bilaga 2), Journalen följer
eleven till gymnasiet inom
kommunen. Avtal finns om
utbyte av journaler i original
med alla kommunens friskolor.

Socialtjänsten,
anmälan

Bevaras

Upprättas i ProReNata.

Svenska som
andraspråk, beslut om

Bevaras

Upprättas i ProReNata

Bevaras
”
”

Upprättas i Unikum.
Myndighetutövning
”
”

Särskilt stöd6
- anmälan om
- utredning av
- beslut
Särskola
- ansökan om
inskrivning
- samtycke
- beslut för elev
(diverse)

Bevaras
”

Upprättas i ProReNata. Beslut
om inskrivning fattas på
delegation.

Särskola, information
inför övergång till
annan särskola

Bevaras

Upprättas i ProReNata.

Särskola, intyg om
genomgången
utbildning

Bevaras

Upprättas i ProReNata

Särskola, medicinsk
bedömning

Bevaras

Dokumenteras i ProReNata

Särskola, psykologisk Bevaras
bedömning inkl bilagor

Dokumenteras i ProReNata

Särskola, pedagogisk
bedömning

Bevaras

Dokumenteras i ProReNata

Särskola, social
bedömning

Bevaras

Dokumenteras i ProReNata

Tillbudsanmälan,
registrering av rapport
-elever

Bevaras

Efter 4 år

6

Förvaras på ett betryggande
sätt i verksamheten tills den
skickas till kommunarkivet.

Beslut i ärende om särskilt stöd kan innehålla beslut om att upprätta eller inte upprätta åtgärdsprogram, anpassad studiegång, placering i
enskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning.

27

Sida 77 av 97

Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

-barn 1-5 år
Tilläggsbelopp,
extraordinärt stöd

Bevaras

Underrättelse om
beslut från
polismyndigheten

Gallras efter två

Uppflyttning av elev,
beslut om

Bevaras

Upprättas i ProReNata.

Bevaras
Bevaras

Inbjudan, handlingsplan och
SIP, västbus-avvikelse ska
skannas in i ProReNata.

Västbus
-inbjudan
-gem.
handlingsplan
-utvärdering
- SIP (samordnad
individuell plan)

Beslut och utredning
skannas/dokumenteras i PRN.
I verksamheten
/tjänsteman

Gallras efter tre
år
Bevaras

- Västbus-avvikelse

Bevaras

Åtgärdsprogram

Bevaras

Upprättas i Unikum.
Myndighetsutövning. Se
bilaga.

Överensskommelse
mellan Alingsås
kommun, Barn-och
ungdomsförvaltningen
och vårdnadshavare/
kontaktperson i
samband med
skyddade
personuppgifter

Gallras vid
inaktualitet

Överenskommelsen ska ses
över varje år och vid
förändrade
förhållanden/uppgifter ska en
ny upprättas och den äldre
versionen gallras.
Överenskommelsen behöver
finnas i papperformat samt
skannas in i ProReNata.

Överklagande,
elevärende

Bevaras

Platina

Barn- och ungdomskontoret
upprättar ärende i Platina med
alla ingående handlingar.

8.3 Barnomsorg (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg)
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Handling

Hantering

Förvaring

Ansökan om placering, Gallras vid
omplacering
inaktualitet utan
protokoll.

Tjänsteman

Ansökan om
sommaröppen
verksamhet

Gallras sex
månader efter
avslutat ärende
utan protokoll

Open-E (Etjänst)

Avbetalningsplan

Bevaras

Avgiftsreducering
- beslut
- underlag

Beslut om
placering/utökad tid i
fsk enligt SL 8:5,7
- utredning
- delegationsbeslut
- omprövning

Anmärkning

Diarieförs. Delegationsbeslut
adm chef.
Platina

Över 1 månad =
delegationsbeslut adm chef.
Diarieförs.
Under 1 månad = rektors
beslut. Diarieförs.

Bevaras
Gallras tio år
efter inkomstår

Upprättas i ProReNata.
Bevaras
”
”

Debitering, underlag
för7

Gallras efter tio
år

Delad faktura
- blankett

Gallras efter tio
år

Hälsouppgift

Gallras då barnet
slutar i
verksamheten

Inkomstkontroll via
Skatteverket
- kontroll
- underlag

Överförs till
kommunarkiv

Tjänsteman (G:)
Avser ej BVC-journaler.

Källararkivet
Gallras efter tio
år

Inkomstuppgift

Gallras tio år
efter
inkomstkontroll

Köuppgift

Gallras med
automatik vid
placering utan
protokoll.

Nulägesrapport, kö

Bevaras

Närvarodokumentation Gallras efter tre
år

Procapita

Gallras tio år efter
inkomstkontroll

Vårdnadshavare registrerar
själva via e-tjänst/blankett som
sedan förs över till Procapita.

Efter fyra år

Diarieförs. Redovisas till
nämnden kontinueligt.

I verksamheten

7

Scheman, inkomstuppgift, placering, delad faktura, allmän förskola, lovverksamhet.
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Sparas på
förskolan/fritidshemmet och
gallras efter tre år.

Handling

Hantering

Utredning och
handlingsplan för att
öka närvaro

Bevaras

Pedagogisk omsorg
- ansökan
- utredning
- beslut

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Bevaras
”
”

Efter fyra år
”
”

Anmärkning

Ärendet diarieförs.
Nämndbeslut.
Avser ny verksamhet.

Personuppgiftervårdnadshavares och
elevers

Gallras efter 10
år

Procapita – gallringsfunktion
finns och sköts
manuellt/automatiskt av
planeringsstrateg samt
barnomsorgssamordnare

Placeringsförteckning

Gallras 10 år
efter avslutad
skolgång

Procapita – automatisk
gallringsfunktion finns och
hanteras av planeringsstrateg
samt barnomsorgssamordnare

Placeringsuppgift,
diverse uppgifter

Gallras 10 år
efter avslutad
skolgång

Procapita – automatisk
gallringsfunktion finns och
hanteras av planeringsstrateg
samt barnomsorgssamordnare

Placering
- meddelande om
- svar på meddelande

Gallras vid
inaktualitet
”

Placering i förskolans
verksamhet- nekande
beslut

Bevaras

Individuell
dokumentation/lärlogg
Unikum

Gallras efter 5 år

Schema
- papper (förskola)

Meddelande gallras när svar
inkommit. Svar gallras när
barnet registreras.

- papper (fritids)

Gallras tio år
efter inkomstår
”

- digitalt

”

Beslut skickas till registrator
på BoU-kontoret. Vid
överklagande av beslut ska
relevanta handlingar
diarieföras tillsammans med
beslutet.
I Unikum

Dokumentation från förskolan
sparas 5 år efter att den
skapats. Information om hur
vårdnadshavare kan spara
dokumentationen ges vid
övergång/avslutningssamtal.

Vårdnadshavare registrerar
schema via e-tjänst. I vissa fall
kommer uppgiften via papper,
varpå den registreras i
Procapita.

Utanordningar
Gallras efter tio
barnomsorg, kopia och år

Original på ek.avd./KLK
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Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

faktura
Uppsägning av plats
- beslut
- underlag

Bevaras
Bevaras

Uppsägning av plats,
förälders begäran

Gallras efter två
år

Vårdnadsbidrag
- uppsägning

Bevaras

- utanordning, kopia
- beslut

Diarieförs. Delegationsbeslut
adm chef.
Restlängd tas ut varje månad f
kontroll av obet. fakturor.
Därefter skickas varsel om
uppsägn. via ek.avd./KLK.
Beslutet verkställs om
föräldern ej hörs av inom 14
dagar, annars upprättas
avbetalningsplan.
Skriftlig kommunikation
diarieförs.

Efter fyra år

Gallras efter två
år
Bevaras

Del.beslut adm chef.
Diarieförs.
Del.beslut adm. chef.
Diarieförs.

8.4 Skolskjuts
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Ansökan om skolskjuts Gallras efter ett
inkommen till Open-E år

ProReNata

Ansökan i Open-E ska gallras
via KS.
Ansökan skannas in i
ProReNata.

Ansökan och beslut om Bevaras
skolskjuts
Bevaras
- vid växelvis boende
- av hälsoskäl
Bevaras
(sekretess)
- vid överklagat ärende
Bevaras

ProReNata

Diarieförs i elevakt i
ProReNata.

Delegationsbeslut

ProReNata

Bevaras

Efter fyra år

Delegationsbeslut meddelas
förvaltningssekreterare.

Korrespondens/e-post i Gallras efter två
verkställighetsfrågor
år
Listor
- kvittens

Gallras vid
inaktualitet utan

I verksamheten
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Gallras när nya kort kommer.

Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

protokoll
Läkarintyg

Bevaras

ProReNata

Skannas in i PRN.

Registerutdrag ur
belastningsregistret,
entreprenör

Gallras utan
protokoll när
avtalet gått ut.

Tjänsteman

Inaktualitet = när avtalet gått
ut.

Skolskjutslistor
(=underlag)

Gallras vid
inaktualitet

Tjänsteman

Tillbud – anmälan
skolskjutsar

Bevaras

Tjänsteman

Tilldelningsbeslut efter
upphandling

Bevaras

Platina/Arkivskå Efter fyra år
p BOU

Tystnadsplikt för
entreprenör, löfte om

Gallras vid
inaktualitet

Tjänsteman

Upphandling, kopior
- underlag
- utvärdering
- offert
- avtal

Efter fem år

Tjänsteman

Diarieförs. Original bevaras på
upphandlingsenheten/KLK

ProReNata

Diarieförs. Skannas in i
ProReNata.

Gallras vid
inaktualitet

Utlåtande, elevhälsan

Bevaras

Överklagande

Bevaras

Delegationsbeslut AU.
Diarieförs.

ProReNata
Skannas in i PRN.

8.5 Barn och elever, övrig administration
Handling

Hantering

Dator för elev,
avtal om

Gallras vid
inaktualitet

Elevkort – historik Bevaras

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
Gallras efter ett år då avtalet löpt.

Omedelbart

Fotografering,
medgivande

Gallras vid
förnyelse av
medgivande

Fotokatalog

Bevaras

Efter fem år

Foton, samlade
för att belysa den
egna
verksamheten

Bevaras

Foton, samlade
för att belysa
den egna
verksamheten

Tas ut efter åk 9 eller då eleven flyttar fr
kommunen. Sorteras i
personnummerordning.
Medgivande begärs in varje läsårsstart.
Gallras och förnyas ej efter åk 9.
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Foton som speglar den dagliga
verksamheten eller kan ha betydelse
för eftervärlden. T.ex. pedagogiken,
aktiviteter, teman etc.(Foton som inte

Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
kan spåras till en individ).

Foton, på
barn/elever

Gallras vid
inaktualitet

Foton, på
barn/elever

Foton tagna på barn och elever i
verksamheten ska gallras senast när
barnet/eleven slutar i verksamheten.
Foton bör placeras i individuell portfolio
som vårdnadshavare kan erbjudas att
få vid avslut i verksamheten.

Klasslistor

Bevaras

Efter fem år

Med notering om in- och utflyttade

Protokoll,
elevråd/barnråd/
matråd/klassråd/
miljöråd el. likn.

Bevaras

Efter fem år

Schema, slutligt
för varje
klass/läsår och
skolenhet

Bevaras

Efter tio år

Skolkatalog
(adresskatalog)

Bevaras

Efter fem år

Pliktexemplar 7 ex till Kungliga bibl,
Sthlm (sköts som regel av tryckeriet)

Skolpliktsbevaknin Bevaras
g (inkl elever i
friskolor/annan
kommun)

Efter fyra år

Diarieförs. Teamadminsitratörer följer
upp kontinuerligt under läsåret. Kontroll
sker sept/okt.

Säker anteckning
(unikum)

Gallras vid
inaktualitet

Val av skola,
Gallras vid
språk, elevens val inaktualitet
(fylls i av eleven)

Uppgiften förs över till Procapita.
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9. Kost och lokalvård
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Avvikelserapport

Gallras två år
efter avslutat
avtal

Tjänsteman/källa
rarkiv

Belastningsregister Gallras vid
, utdrag ur
inaktualitet

Anmärkning

Nya utdrag begärs in löpande samt vid
nyanställningar och nya avtal

Extra beställningar Gallras efter ett
städ
år

Bevarande och gallring handlar om att
bedöma värdet på
informationsinnehållet i
handlingsbeståndet från respektive
projekt.

Projekt
Bevaras
- projektdirektiv
uppdragshandlinga ”
”
r
- slutrapport
Protokoll
utveckling/kostmöt
e
- samverkansmöte
- avtalsmöte
- driftsmöte
- kvalitetsuppföljningsmöte
gränsdragningsmö
te
matråd/kostombud
smöte
- teammöte
rektorer

Bevaras

Specialkost,
anmälan om

Gallras vid
inaktualitet

Föranmälan/ansökan om
skolmjölksstöd
samt underlag

Gallras efter tio
år

Livsmedelsprogra
m

Bevaras

Efter fem år

”
”
”
”
”
”
”
”
”

Ny anmälan varje läsår, utom
avseende anmälan om ej fläskkött
vilken gallras efter att eleven slutat.
Ansökan görs två gånger per år.

Efter fyra år
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Handling

Hantering
Bevaras

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv
Efter fyra år

Näringsanalysrapport
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Anmärkning

Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2020/2021
10
2020.197 BUN

Sida 86 av 97

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-19

§ 9 2020.197 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2020/2021
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor till huvudmannen (Barn- och ungdomsnämnden).

Beredning
Från och med verksamhetsårets start hösten 2020 används ett digitalt system för att anmäla
och dokumentera utredning, åtgärder och uppföljning. Systemet ger möjlighet att för såväl
huvudman som förskole- och skolenhet följa och analysera de anmälningar som upprättas.
Under perioden 2020-12-08 till 2021-01-12 har 56 anmälningar inkommit. 54 ärenden rör
kränkningar mellan elever i skolan. Två ärenden rör händelser mellan barn i förskolan. Under
verksamhetsåret har totalt 493 anmälningar inkommit, utav dessa är 400 avslutade, 54 under
utredning eller åtgärd och 39 ännu ej påbörjade. Förvaltningen följer upp ”ej påbörjade”
ärenden 1-2 gånger/månad för att säkerställa att händelser skyndsamt utreds.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida87
1 av
av197

Sida 88 av 97

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-19
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.197 BUN

Tjänsteskrivelse Anmälan om kränkande behandling 20/21
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor till huvudmannen (Barn- och ungdomsnämnden).

Förvaltningens yttrande
Från och med verksamhetsårets start hösten 2020 används ett digitalt system för att anmäla
och dokumentera utredning, åtgärder och uppföljning. Systemet ger möjlighet att för såväl
huvudman som förskole- och skolenhet följa och analysera de anmälningar som upprättas.

Under perioden 2020-12-08 till 2021-01-19 har 85 anmälningar inkommit. 82 ärenden rör
kränkningar mellan elever i skolan. Tre ärenden rör händelser mellan barn i förskolan. Under
verksamhetsåret har totalt 522 anmälningar inkommit, utav dessa är 454 avslutade, 30 under
utredning eller åtgärd och 38 ännu ej påbörjade. Förvaltningen följer upp ”ej påbörjade”
ärenden 1-2 gånger/månad för att säkerställa att händelser skyndsamt utreds.
Ekonomisk bedömning
Bestlutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-11
Isak Esbjörnsson Bjärmark
0322-61 67 36
2021.011 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Bevakning skolplikt och frånvaro
Ärendebeskrivning
Alla barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2§ skollagen). Skollagen
undantar de barn som visserligen räknas som bosatta i Sverige men som rent faktiskt
varaktigt vistas utomlands. Elever som avser att tillfälligt bosätta sig utomlands kan ansöka
om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. När
en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§
skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron
snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar rektor om en
handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.
I detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för antalet pågående
handlingsplaner för att motverka problematisk skolfrånvaro samt antalet elever som beviljats
att fullgöra skolplikten på annat sätt.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån dokumentet ”Riktlinje för att främja närvaro
och följa upp frånvaro”. Det är en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med
lokala rutiner på respektive skola. Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också
grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där
barn och eleverna känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta sig till
alla. I skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som
riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Respektive skola arbetar aktivt med insatser för att
främja elevers närvaro, vilket kan ske i samverkan med andra aktörer t.ex. inom ramen för
SAMLA, Samtidigt eller BUS-samverkan.
Enligt riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro påbörjas arbetsgången då en elev
har 15% frånvaro, vilket initialt handlar om att få en kontakt med vårdnadshavarna och
uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som förväntas. Sker ingen förändring
inom två veckor så inleds en frånvaroutredning. Om oro föreligger inleds frånvaroutredningen
tidigare. Det finns olika anledningar till att en elev kan ha frånvaro på över 15%, längre
sjukdomsperioder så som influensa eller semesterresa är vanliga orsaker och i regel inte en
källa till oro. Under den pågående pandemin är elever också frånvarande i större
utsträckning på grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Totalt var det 389 elever som hade 15% frånvaro eller högre, under höstterminen 2020. I
detta ingår både anmäld och oanmäld ledighet.
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Efter det att hög, eller oroande, frånvaro konstaterats ska skolan inleda en frånvaroutredning.
När rektor inleder frånvaroutredning ska huvudmannen meddelas. I frånvaroutredningen
kommer rektor fram till huruvida en handlingsplan för att öka närvaron är aktuell eller inte.
Antal upprättade frånvaroutredningar (inkomna sedan 2020-12-09)
F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
11
14
29
54

Antal, flickor
6
9
18
33

Antal, pojkar
5
5
11
21

Skillnaden mellan antalet upprättade frånvaroutredningar och antalet elever som har en
frånvaroutredning beror på att rekommendationerna ifrån Folkhälsomyndigheten i och med
Covid-19 har resulterat i att många fler elever har korttidsfrånvaro som beror på att de har
milda symptom och i de fallen har man bedömt att en frånvaroutredning inte är nödvändig.
Det finns också andra anledning till att en elev kan komma upp i 15% frånvaro men där en
bedömning har gjorts att en frånvaroutredning inte är nödvändig. Där ingår också beviljad
ledighet utifrån enskild angelägenhet.
Arbetet utifrån Riktlinjen med att främja närvaro och följa upp frånvaro är i ett
implementeringsskede och skolorna har kommit olika långt i processen att genomföra
frånvaroutredningar och att upprätta handlingsplaner. Vidare arbete för att implementera alla
delar i riktlinjen pågår.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under aktuell period.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-11
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-19

§ 10 2021.011 BUN

Bevakning skolplikt och frånvaro
Ärendebeskrivning
Alla barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2§ skollagen). Skollagen
undantar de barn som visserligen räknas som bosatta i Sverige men som rent faktiskt
varaktigt vistas utomlands. Elever som avser att tillfälligt bosätta sig utomlands kan ansöka
om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. När
en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§
skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron
snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar rektor om en
handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.
I detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för antalet pågående
handlingsplaner för att motverka problematisk skolfrånvaro samt antalet elever som beviljats
att fullgöra skolplikten på annat sätt.
Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån dokumentet ”Riktlinje för att främja närvaro
och följa upp frånvaro”. Det är en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med
lokala rutiner på respektive skola. Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också
grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där
barn och eleverna känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta sig till
alla. I skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som
riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Respektive skola arbetar aktivt med insatser för att
främja elevers närvaro, vilket kan ske i samverkan med andra aktörer t.ex. inom ramen för
SAMLA, Samtidigt eller BUS-samverkan.
Enligt riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro påbörjas arbetsgången då en elev
har 15% frånvaro, vilket initialt handlar om att få en kontakt med vårdnadshavarna och
uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som förväntas. Sker ingen förändring
inom två veckor så inleds en frånvaroutredning. Om oro föreligger inleds frånvaroutredningen
tidigare. Det finns olika anledningar till att en elev kan ha frånvaro på över 15%, längre
sjukdomsperioder så som influensa eller semesterresa är vanliga orsaker och i regel inte en
källa till oro. Under den pågående pandemin är elever också frånvarande i större
utsträckning på grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Totalt var det 389 elever som hade 15% frånvaro eller högre, under höstterminen 2020. I
detta ingår både anmäld och oanmäld ledighet.
Efter det att hög, eller oroande, frånvaro konstaterats ska skolan inleda en frånvaroutredning.
Utdragsbestyrkande
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När rektor inleder frånvaroutredning ska huvudmannen meddelas. I frånvaroutredningen
kommer rektor fram till huruvida en handlingsplan för att öka närvaron är aktuell eller inte.
Antal upprättade frånvaroutredningar (inkomna sedan 2020-12-09)

F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
11
14
29
54

Antal, flickor
6
9
18
33

Antal, pojkar
5
5
11
21

Skillnaden mellan antalet upprättade frånvaroutredningar och antalet elever som har en
frånvaroutredning beror på att rekommendationerna ifrån Folkhälsomyndigheten i och med
Covid-19 har resulterat i att många fler elever har korttidsfrånvaro som beror på att de har
milda symptom och i de fallen har man bedömt att en frånvaroutredning inte är nödvändig.
Det finns också andra anledning till att en elev kan komma upp i 15% frånvaro men där en
bedömning har gjorts att en frånvaroutredning inte är nödvändig. Där ingår också beviljad
ledighet utifrån enskild angelägenhet.
Arbetet utifrån Riktlinjen med att främja närvaro och följa upp frånvaro är i ett
implementeringsskede och skolorna har kommit olika långt i processen att genomföra
frånvaroutredningar och att upprätta handlingsplaner. Vidare arbete för att implementera alla
delar i riktlinjen pågår.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under aktuell period.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-13
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.001 BUN

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut, BUN januari
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska
redovisas till Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och
ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns
diarieförda på barn- och ungdomskontoret.

Central administration 2021, dnr 2020.001 BUN

Ordförande, K. Perciwall
Tillfällig stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115,
period 210111-210124.
Beslut om tillfällig stängning av öppen förskola, period 210111-210411.

Central administration 2020, dnr 2020.001 BUN

Förvaltningschef, H. Balte
Beslut om anmärkning, Montessoriförskolan Asken, 1 st
Delegationsbeslut tf. förvaltningschef
Period: 201223, 201228-201230, 210104-210105

Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (dec), 11 st
Rektorer/förskolechefer 2020, dnr 2020.002 BUN
Rektor A. Jamei, Kullingsberg/Stadsskogen
Beslut om plats i fritidshem, SL 14:6 1 st
Rektor S. Gustafsson, Kullingsberg/Stadsskogen
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 3 st
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7 1 st
Rektor A. Sundvall, Ängabo
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7 1 st
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Rektor U. Andersson, Bjärke område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 1 st

Anställningsbeslut 2020, dnr 2020.003 BUN
Sammanlagt 9 stycken beslut fattade under perioden 201101-201130,

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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