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Barn- och ungdomsnämnden
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Förändring av lagringsbeslut gällande bedömningar och
individuella utvecklingsplaner
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 2012-04-25 § 77 att upphäva beslut om avhändande av
allmänna handlingar. Barn- och ungdomsnämnden fick därefter ett uppdrag att ha en
lagringsyta för dessa individuella utvecklingsplaner (IUP) som numera skulle bevaras. Dessa
har sedan dess blivit förvarade hos tidigare tjänsteleverantör.

Beredning
Förvaltningen har under dessa sex år inte fått någon förfrågan om utdrag av IUP. Vidare ser
förvaltningen att denna typ av lagring inte är helt förenlig med GDPR artikel 45, 65 och 81
som anger att personuppgifter inte bör sparas om så inte krävs enligt lag.
Lagring av personuppgifter utifrån användandet av externa tjänsteleverantörer är fortfarande
en relativt ny process. Digital lagring är den del av digitaliseringen som ofta innebär
kostnader. Personuppgiftsansvarig behöver därför alltid värdera om informationen ska
fortsätta lagras externt eller om myndigheten har egna ytor anpassade för informationen.
Utifrån detta ska myndigheten alltid överväga hur länge och var informationen ska lagras för
att inte få högre kostnader än nödvändigt utan att minska på tillgängligheten av
informationen.
Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning hur andra kommuner hanterar frågan. Det står
klart att förvaltningens nuvarande hantering är relativt säregen kontra andra kommuner, som
ofta har en tidsgräns för lagringen. Gallring sker efter en viss tid, vanligtvis mellan 5-10 år.
Förvaltningens förslag är att de individuella utvecklingsplanerna samt bedömningar placeras
i ett av förvaltningens egna närarkiv för att sedan gallras 5 år efter avslutad skolgång åk 9.
Detta skulle innebära en kostnadsbesparing på sikt, samt att säkerställa att personuppgifter
inte sparas mer än nödvändigt.
Lagringen finns idag hos tjänsteleverantör. För att få tillgång till informationen efter avtalsslut
finns två alternativ. Antingen att låta tjänsteleverantören lagra vår information mot en
kostnad. I vilket fall lagringstiden ökar, så eskalerar kostnaden. Eller att hämta hem vår
information från tjänsteleverantören och lagra i våra befintliga interna ytor anpassade för
denna typ av information.

Förslaget innebär att IUP-lagring upphör efter 5 år efter avslutad grundskola, samt att
förvaltningen får i uppdrag att mellanlagra i befintliga verksamhetssystem i kommunens regi.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär en lägre kostnad för IUP-lagring, ca 10 tkr/år hos tjänsteleverantör, samt
inga ökade kostnader för lagring i kommunens verksamhetssystem.
Förslag till beslut
Att lagringstiden för bedömningar och individuella utvecklingsplaner ändras till 5 år efter
avslutad skolgång åk 9 och att beslutet även gälla retroaktivt så att äldre information kan
gallras.
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