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Dokumenthanteringsplan Barn- och ungdomsnämnden
2020
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. Barn- och
ungdomsnämnden antog den senaste planen 2019-06-11 § 67, som gällt under 2019. Ett
förslag har tagits fram till en reviderad dokumenthanteringsplan som ska gälla för 2020.

Beredning
Förvaltningens nuvarande dokumenthanteringsplan gäller för år 2019. Planen bör med
jämna mellanrum revideras så att förvaltningen följer de lagar och regler som styr
hanteringen av allmänna handlingar.
Mot bakgrund av kommunledningens ambition att övergå till e-arkiv för hela Alingsås
kommun inom de närmaste åren har samtliga nämnder inför 1 januari 2020 uppmuntrats att
övergå till elektronisk diarieföring. Förvaltningens förslag till reviderad
dokumenthaneringsplan har anpassat sig efter kommunledningens direktiv. Vid
kommunledningskontoret arbetas det med att ta fram en dokumenthanteringsplan som ska
vara normerande för kommunens övriga nämnder. I väntan på kommunledningens
dokumenthanteringsplan och dess utformning har justeringar gjorts i förvaltningens
nuvarande format, vilken på sikt behöver ses över. I väntan på e-arkiv har förvaltningen valt
att avvakta vissa större dokumentutskrifter (som ska överföras till kommunarkivet) som på
sikt istället kan överföras digitalt. Från och med 2019 kommer delar av de nationella proven
utföras digitalt. Dessa kommer att förvaras i ett av förvaltningens slutna närarkiv (Alfresco)
istället för att skrivas ut och förvaras i skolornas arkiv. Utöver anpassningen till elektronisk
diarieföring revideras dokumenthanteringsplanen avseende:
-

Pluttra, som tidigare var digitalt system för förskolans pedagogiska dokumentation
utgår då förskolan numera använder Unikum, likt grundskolan.
Tillägg av ” Låneavtal för pedagogiskt digitalt verktyg, personal”.
Tillägg av ”Ansökan om sommaröppen verksamhet”.
Justering av gallringsfrist rörande IUP utifrån beslut i Barn- och ungdomsnämnden
§119 2018.
Incidentrapporter rörande kränkande behandling utgår ut verksamheten som blankett,
samtliga händelser som rör kränkande behandling ska anmälas på blankett avsedd
för detta.

Ett förslag till Dokumenthanteringsplan för 2020 med bilagor är framtaget och ska fastställas
av barn- och ungdomsnämnden, se bilagor.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan för 2020.
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