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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

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