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Sammanträdet är stängt för allmänheten
ÄRENDEN

Sid

Tid

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Godkännande av dagordning

4

Beslut - Uppföljning budget maj 2018

2018/4 640

2-10

13.40

5

Beslut- Arbetsmiljö vid Sandhorvans förskola, Böda

2018/90 630

11-23

14.00

6

Beslut - Dokumenthanteringsplan
Utbildningsnämnden

2018/99 004

24-57

14.15

7

Beslut - Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018

2018/6 002

58-59

14.25

8

Information - Rapport Barn- och elevstatistik juni 2018

2018/92 600

60-62

14.30

Ajournering 14.30 -15.00
9

Information - Kalendarium juni 2018

2018/5 600

63-65

15.00

10

Information - Åtgärdsplan för befarad kränkning

2018/93 606

66-77

15.10

11

Information om ärenden från Skolinspektionen och
Barn- och elevombudet

2018/8 606

78

15.25

12

Information från verksamheten

2018/10 600

13

Frågor från nämndsledamöter

2018/9 600

15.35
79

15.55
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 52

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning budget maj 2018
Sammanfattning
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för en preliminär budgetuppföljning för
maj månad som totalt visar att utbildningsnämnden har ett utfall på + 735 tkr
mot budget.

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total

60

Central stödfunktion

24 927

23 939

989

344

61

Norra rektorsområdet

8 516

8 409

107

-95

62

Centrala rektorsområdet

19 835

19 819

16

12

63

Södra rektorsområdet

15 349

15 958

-609

-418

65

Kulturområdet

3 729

3 497

232

197

69

Projekt

0

0

0

0

72 357

71 622

735

39

Summa

Jeanette Thygesen (FÖL) vill att förvaltningen fortsätter att komplettera redovisningen framöver med en förtydligande graf över interkommunal ersättning.
Arbetsutskottet saknar beslut om hur äskanden inför 2019 års budget har utfallit. Nämndens äskanden gäller kulturskola och elevhälsa. Förvaltningschef
Helena Svensson tar med frågan till Linda Kjellin, controller.
Beslutsunderlag
Uppföljning maj 2018
Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning, maj 2018 med godkännande till handlingarna

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-06-12

UN 2018/4

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Månadsuppföljning, maj 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

lägga månadsuppföljning, maj 2018 med godkännande till
handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr.
Förvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en budgetavvikelse om
+735 tkr. Helårsprognosen uppgår till +39 tkr.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning, maj 2018

Konsekvensanalys
Konsekvensbeskrivningar för budget 2018 är gjorda i för- och grundskola.
Uppföljning av dessa återfinns i uppföljningsrapporten för tertial 1.

Helena Svensson
Utbildningschef

Izabelle Sjöbäck
Controller
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1 Sammanställning
Arbetade timmar har minskat jämfört med samma period föregående år medan fyllnadstid
och övertid har ökat. Sjukfrånvaron är ungefär i samma nivå.
Under maj har kostnaderna för tilläggsbelopp ökat medan skolskjuts varit planerat lägre
än budgeterad nivå. Även generellt låga driftkostnader bidrar till periodens positiva utfall
om +735 tkr. Det södra området visar för perioden ett underskott, främst beroende på
högre personalkostnader än budgeterat. Övriga områden är i princip i nivå med budget.
Skolskjutsar och driftkostnader antas vara i nivå med budget vid årets slut och medför att
periodens utfall skiljer sig mot årsprognosen.

2 Analys av verksamheten
Så här i terminsslut pågår ett intensivt arbete med övergångar mellan olika verksamheter,
från förskola till förskoleklass och fritidshem, från förskoleklass till årskurs 1, från
årskurs 5 till 6 och från årskurs 9 till gymnasiet. Det är viktigt att skapa trygghet för barn
och föräldrar och att överföra information mellan pedagoger för att barnens fortsatta
skolgång ska bli så bra som möjligt.
Informationsmöte har genomförts med den nya skolskjutsentreprenören på norra området.
Där finns en viss oro från föräldrar om hur det kommer att bli till hösten. Samarbetet med
KLT känns bra och vi kommer kunna informera och förbereda vårdnadshavare inför
skolstarten.
Asylboendet på Ekerum har stängts, det var det sista boendet i kommunen och vi tappade
därmed elever framför allt i Rälla skola men också på Slottsskolan. Även intäkter från
Migrationsverket förloras i och med detta.
Sex nya förstelärare har tillsatts inom områdena språk- och kunskapsutveckling,
digitalisering samt främjande och förebyggande arbete. Förstelärarna kommer att arbeta
med skolutveckling inom dessa områden.
Kulturskolans nya lokaler och många publika evenemang har skapat en stor efterfrågan
på aktiviteter. Det är därför cirka 150 nya barn som har sökt till Kulturskolan nästa
termin. Tyvärr hamnar dessa i kö så länge de gamla eleverna inte slutar. Kulturskolan
kommer att arbeta med att ha fler öppna pass och gruppundervisning för att möta något av
behovet.
Biblioteket har genomfört många olika aktiviteter, bland annat läsprojekt i årskurs 2,
författarbesök, biblioteksbesök på öppna förskolan, sagoklubb för femåringar mm.

3 Personaluppföljning
Arbetad tid
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Arbetad tid
Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Mar

Apr

Antal årsarbetare 2017

276,4

284,9

333,2

262,4

Antal årsarbetare 2018

261,6

250,1

270,4

236,1

Arbetad tid ligger lägre än 2017, men följer ungefär samma trend.
Fyllnad- och övertid

Arbetad tid
Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Mar

Apr

Övertid 2017

70,87

88,26

122,67

116,68

Fyllnadstid 2017

279,11

455,66

563,68

343,76

Övertid 2018

46,68

86,84

88,83

99

Fyllnadstid 2018

275,68

208,5

305,5

379,33

Fyllnadstiden har legat lägre jämfört med 2017, men under april månad har trenden vänt
och 2018 ligger högre än året innan. Detta behöver analyseras vidare framöver.
Sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro
Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Mar

Apr

Sjukfrånvaro 2017

5,88

8,07

7,56

5,95

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

7,49

6,22

Sjukfrånvaron förväntades ligga högre i april 2018 än 2017 på grund av flera omgångar
influensa. Dock är skillnaden mindre än förväntat.

4 Ekonomiuppföljning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse om
+735 tkr (se tabell nedan).
Central stödfunktion
Under perioden har ytterligare tilläggsbelopp beviljats vilket skapar ytterligare underskott
i förhållande till budget. Den centrala stödfunktionen visar även på lägre kostnader för
skolskjuts, interkommunal ersättning, IT-service och personal vilket sammantaget skapar
en positiv budgetavvikelse. Överskottet vad gäller IT-service samt skolskjuts beräknas,
som tidigare nämnts, att minska under året på grund av utbyte och nya avtal. Det
överskott som finns på personalkostnader beror av beviljat statsbidrag. Asylboendet på
Ekerum har stängts under perioden vilket gör att intäkter minskar för både Lotsen och
skolorna. Nedan följer grafer för att visualisera utvecklingen för tilläggsbelopp samt
interkommunal ersättning.
Tilläggsbelopp
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Kostnaderna för tilläggsbelopp ligger januari till mars på en konstant högre kostnad än
budgeterad nivå. Efter mars har ytterligare tilläggsbelopp beviljats vilket förklarar den
ökning som visas i grafen ovan. För perioden januari till maj har posten tilläggsbelopp en
underskott om -615,3 tkr.
Interkommunal ersättning

Utfallet för interkommunal ersättning ligger för perioden under budgeterad nivå. I mars
ökade kostnaderna på grund av att ytterligare elever valde att gå i skolan i annan
kommun. Interkommunal ersättning visar efter perioden januari till maj ett överskott om
+355,7 tkr.
Norra området
Överskottet på norra området beror främst på högre intäkter för Åkerbo grundskola än
budgeterat, dels på grund av lönebidrag men även ytterligare tilläggsbelopp. Åkerbo
fritidshem visar för perioden på ett underskott vad gäller personal, här finns under hösten
planer på minskad bemanning för att få en budget i balans. Förskolorna i norra området
visar totalt på ett överskott i förhållande till budget.
Centrala området
Lägre barnomsorgsintäkter än budgeterat skapar en negativ avvikelse för Skogsbrynets
förskola samt Borgholm fritidshem. Även personalkostnaderna på fritidshemmet samt
Borgholm förskoleklass visar på en negativ avvikelse då kostnaderna är högre än
budgeterad nivå. Slottsskolan grundskola visar på ett överskott i förhållande till budget,
främst kopplat till lägre personalkostnader. Även grundskolan på Viktoriaskolan visar på
ett överskott vilket härleds till beviljade statsbidrag.
Södra området
Underskottet på södra området har efter maj månad minskat något och ett arbete med att
ytterligare minska underskottet pågår. Fortsatt höga kostnader för personal, främst på
förskolorna, påverkar under maj. Även södra området påverkas av stängningen av
asylboendet i Ekerum vilket skapar en negativ budgetavvikelse på Rälla skola. En
översyn av höstens bemanning på samtliga skolor har gjorts i maj och resulterat i att
årsprognosens underskott nu har blivit mindre. Ytterligare tilläggsbelopp har beviljats för
Köping grundskola vilket gör att underskottet minskar. Även lokalkostnader som belastar
Rälla har setts över och efter omfördelning har underskottet på denna post minskat.
Kulturområdet
Kulturområdet visar på ett överskott under maj. Detta härleds främst till vakanser på
biblioteket. Även kulturskolan visar på lägre kostnader än budgeterat för personal, ett
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överskott som kommer minska i och med ökade reseräkningar. Detta för att kulturskolan
ska visa på bättre närvaro i glesbygden.

4.1 Tabell: Ansvar 2 positioner
Stratsys uppf ansv 2 pos
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

24 927

23 939

989

344

Total

60

Central
stödfunktion

61

Norra
rektorsområdet

8 516

8 409

107

-95

62

Centrala
rektorsområdet

19 835

19 819

16

12

63

Södra
rektorsområdet

15 349

15 958

-609

-418

65

Kulturområdet

3 729

3 497

232

197

68

ANSVAR-text
saknas

0

0

0

0

69

Projekt

0

0

0

0

72 357

71 622

735

39

Summa

5 Åtgärder
För att minska underskottet på södra området har ett flertal åtgärder gjorts. De flesta
förändringarna görs inför höstterminen, varför underskottet för perioden är högre än det
prognostiserade underskottet på helår.
Köpingsskola: har fått ett justerat tilläggsbelopp för några elever som har extra insatser.
Fastighetsavdelningen ser över varför kostnaderna för uppvärmningen är högre än
budgeterat. En planerad minskning av resurs för ett enskilt barn, från två till en förväntas
minska kostnaderna i höst.
Rälla: har fått ett justerat tilläggsbelopp för en elev med stora behov. Blå Gården minskar
ytterligare 20%, till sommaren. Från hösten till sommaren har vi alltså minskat 70% på
Blå Gården.
Gärdslösa: en personalminskning på 25% från och med HT 18.
Norra förskolor: Undersökning av barnomsorgsavgifter ska göras samt se över kostnader
för lokaler på Södvik och Böda.
Åkerboskolan: Undersökning av fritidshemmets intäkter ska göras. En personal ligger
felkonterat som ska flyttas till central administration.
Centrala området: I september finns en planerad minskning av tjänst från 100% till 80%
på Rödhakens förskola.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 53

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/90-630 UN

Förskolan Sandhorvan, Böda
Sammanfattning
Förskolan Sandhorvan i Böda bedrivs i lokaler med påtaglig luktproblematik
som har varit känd under flera år. Problemet har uppmärksammats i skyddsronder och påtalats för fastighetsägaren. Fastighetsägaren har gjort vissa åtgärder och en ingenjörsfirma har undersökt byggnaden. De har i ett utlåtande
beskrivit att åtgärderna sannolikt inte kommer att påverka i den utsträckningen att lukten försvinner. Vårdnadshavarna har i ett brev från förskolechefen
informerats om situationen. Förskoleverksamheten i Sandhorvan kommer under ett antal veckor i sommar att förläggas till Solvändan i Löttorp eftersom
antal barn minskar under sommaren. Utifrån skyddsronder och undersökningen av fastigheten vet vi inte vad problematiken har för påverkan på personalen och barnens hälsa.
Förskolechefen kommer att kalla till ett gemensamt möte den 25 juni 2018
med fastighetsägaren, ingenjörsfirman och representant från Borgholms
kommuns fastighetsavdelning.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att tillstyrka att verksamhetsansvarig förskolechef efter sommaren 2018 avvaktar med återgång till Sandhorvans lokaler till dess det är säkerställt att
miljön är lämplig för barn och personal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2018
Skyddsrond Sandhorvan daterad den 25 april 2017
Skyddsrond Sandhorvan daterad den 16 februari 2018
Information till vårdnadshavare daterad den 16 april 2018
Mailkonversation daterad den 17 maj 2018
Tjänsteskrivelse fastighetsavdelningen daterad den 11 juni 2018
Förslag under mötet
Lennart Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar på att
förskolechef ska rapportera resultatet av undersökningen av förskolans lokaler till utbildningsnämnden den 27 juni 2018.
Jeanette Thygesen (FÖL) yrkar på att ärendet hänskjuts till utbildningsnämndens möte i augusti 2018 då man kan behandla ärendet med mer fakta.
Beslutsgång
Ordförande ställer utbildningsförvaltningens förslag tillsammans med sitt eget
yrkande mot Jeanette Thygesens (FÖL) yrkande och finner att mötet beslutar
enligt utbildningsförvaltningens förslag samt Lennart Anderssons (S) tilläggsyrkande.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

ansvarig förskolechef rapporterar resultatet av undersökningen av lokalerna på förskolan Sandhorvan på utbildningsnämndens möte den
27 juni 2018.

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att

tillstyrka att verksamhetsansvarig förskolechef efter sommaren 2018
avvaktar med återgång till Sandhorvans lokaler till dess det är säkerställt att miljön är lämplig för barn och personal.

Reservation
Jeanette Thygesen (FÖL) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-06-01

UN 2018/90

Helena Svensson, 0485-88111
helena.svensson@borgholm.se

Arbetsmiljö Sandhorvan
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden:
Att

tillstyrka att verksamhetsansvarig förskolechef efter sommaren
2018 avvaktar med återgång till Sandhorvans lokaler till dess
det är säkerställt att miljön är lämplig för barn och personal.

Sammanfattning av ärendet
Förskolan Sandhorvan i Böda bedrivs i lokaler med påtaglig luktproblematik
som har varit känd under flera år. Problemet har uppmärksammats i
skyddsronder och påtalats för fastighetsägaren. Fastighetsägaren har gjort
vissa åtgärder och en ingenjörsfirma har undersökt byggnaden. De har i ett
utlåtande beskrivit att åtgärderna sannolikt inte kommer att påverka i den
utsträckningen att lukten försvinner. Vårdnadshavarna har i ett brev från
förskolechefen informerats om situationen. Förskoleverksamheten i
Sandhorvan kommer under ett antal veckor i sommar att förläggas till
Solvändan i Löttorp eftersom antal barn minskar under sommaren. Utifrån
skyddsronder och undersökningen av fastigheten vet vi inte vad
problematiken har för påverkan på personalen och barnens hälsa.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför utbildningsnämnden att tillstyrka att
verksamhetsansvarig förskolechef efter sommaren 2018 avvaktar med
återgång till Sandhorvans lokaler till dess det är säkerställt att miljön är
lämplig för barn och personal.

Beslutsunderlag
Skyddsrond Sandhorvan daterad 2017-04-25
Skyddsrond Sandhorvan daterad 2018-02-16
Information till vårdnadshavare daterad 2018-04-16
Mailkonversation daterad 2018-05-17
Tjänsteskrivelse fastighetsavdelningen angående Sandhorvan daterad
2018-06-11

Ärende/bedömning
Sandhorvan är en lokal i Böda där Borgholms kommun bedriver
förskoleverksamhet. Förskolan har i dag 13 inskrivna barn varav 5 av dessa
barn kommer att börja förskoleklass till höstterminen 2018 och förskolan har
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Datum

Diarienummer

2018-06-01

1 barn i kö. Fastigheten ägs inte av Borgholms kommun utan hyrs av en
privat aktör.
Förskolechefen har delegerats arbetsmiljöansvar för personalen och
verksamheten i Sandhorvans lokaler. I uppdraget som förskolechef
innefattas även ansvar för barnens hälsa.
Oberoende av om ansvaret för kontroller, utredningar och/eller åtgärder
ligger på fastighetsägaren, eller någon annan, måste den som ansvarar för
verksamheten ha kunskap om riskerna. Det innebär att
verksamhetsansvarig chef löpande ska undersöka och bedöma riskerna
med verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Detta har gjorts och
dokumenterats i skyddsrondsprotokoll. Exempel på faktorer, förknippade
med lokaler för barnomsorg och skola, som kan påverka hälsan och miljön
negativt är fukt, mögel, kemiska emissioner, radon, brister i ventilationen,
avfalls- och kemikaliehantering, otillräcklig städning, smittspridning, buller,
golv- och lufttemperatur.
I april 2017 genomfördes en skyddsrond av förskolechef, skyddsombud och
personal m.fl. där man beskrev en dålig lukt i fastigheten. Detta
klassificerades som en 3:a (stor risk), vilket är den högsta klassificeringen. I
februari 2018 genomfördes nästa skyddsrond av förskolechef,
skyddsombud och personal m.fl. där man beskrev en mögelliknande lukt
som sätter sig i kläder och i hår, som man åter igen klassificerar som en 3:a
(stor risk).
Förskolechefen har varit i kontakt med fastighetsägaren som har beskrivit
ett antal åtgärder som har genomförts på fastigheten. Detta har informerats
till vårdnadshavarna i ett brev från förskolechefen daterat 2018-04-16 samt
att man kan behöva titta på andra alternativ om problemet inte kan
åtgärdas. I samma brev informerades vårdnadshavarna om att
verksamheten under ett antal veckor i sommar förläggas till Solvändan i
Löttorp, eftersom antal barn minskar under sommaren.
Fastighetsägaren har anlitat Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB och har
skickat deras utlåtande till Borgholms kommuns fastighetschef daterat
2018-05-17. I utlåtandet beskriver ingenjörsfirman att byggnaden har ett
stort problem med den avvikande lukten som är mycket påtaglig i hela
byggnaden. Gällande den åtgärd som fastighetsägaren redan har gjort i
krypgrunden samt ytterligare föreslagna åtgärder av ingenjörsfirman
kommer det troligen inte att räcka. Det kan förekomma material som är
skadat och "luktsmittad" vilket innebär att lukten sannolikt inte går att få bort
utan väldigt omfattande åtgärder.
Förskolechefen kommer att kalla till ett gemensamt möte med
fastighetsägaren, ingenjörsfirman och representant från Borgholms
kommuns fastighetsavdelning. Syftet med mötet är att planera hur arbetet
med fastigheten ska fortgå och utreda hur luktproblemet påverkar hälsan.
Luktproblematiken är dock inte lika påtaglig under sommarmånaderna när
fönster och ytterdörrar är öppna men blir mer påtaglig till hösten.
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Datum

Diarienummer

2018-06-01

Utifrån skyddsronder och undersökningen av fastigheten vet vi inte vad
problematiken har för påverkan på personalen och barnens hälsa.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför utbildningsnämnden att tillstyrka att
verksamhetsansvarig förskolechef efter sommaren 2018 avvaktar med
återgång till Sandhorvans lokaler till dess det är säkerställt att miljön är
lämplig för barn och personal. Förskoleverksamheten kan då förläggas i
Solvändans lokaler fram till dess det kan säkerställas att det finns
ändamålsenliga lokaler att återgå till.

Konsekvensanalys
Konsekvensen av att tillfälligt förlägga förskoleverksamheten i Böda till
förskolan i Löttorp är att de flesta vårdnadshavarna får längre att köra
barnen till förskolan. Ur ett ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt
perspektiv finns det inga betydande negativa konsekvenser med att tillfälligt
förlägga verksamheten i Solvändans lokaler.

Marwin Johansson
Förskolechef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen

Helena Svensson
Förvaltningschef
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Löttorp 2018-04-16

Återkoppling från skyddsronden på Sandhorvan
När vi hade föräldramötet på Sandhorvan lovade jag att återkomma med besked från
fastighetsägaren gällande problemet med mögelliknande doft i lokalen. Jag har stött på några
gånger och frågat om hur det går med utredningen och förra veckan fick jag ett mail med
information om vilka åtgärder som var gjorda och vilka som planerades. Så här skriver
Andreas:
”Jag har nu åtgärdat några uppenbara brister:
De två torkskåp som står vid entrén har tidigare haft utblåset riktade mot en täppt ventil samt
ett frånluftsdon. Det har uppenbart blåst ut mycket fuktig luft i hallen! Båda utblåsen går nu
istället rätt ut genom söderväggen via två nya ventiler. Den gamla tillluftsventilen är rensad.
När en ny värmepump installerades för två år sedan sattes en ny innervägg upp i
målarrummet. Då byggdes en ventil i ytterväggen mot söder igen. Denna har nu ersatts.
I personalingången mot väster har en tidigare väggventil tagits bort och istället används till
utblåset av det västra frånluftsaggregatet. Nu har en ny ventil med en liten frånluftsfläkt satts
dit.
Uppe på vinden har det varit mycket begränsad ventilation i nock. Två nya ventiler har
monterats på gavlarna.”
I torsdag var en byggnadstekniker som är diplomerad fuktsakkunnig och som gör
fuktutredningar och tittade på byggnaden. Han kunde också konstatera att det finns en stark
doft men svårt att säga var den kommer ifrån. Jag har pratat med fastighetsägaren Andreas
Svensson idag. Han informerade mig om att han ska sätta två nya fläktar under huset för att
försöka att få bort den fuktiga luft som tränger upp i byggnaden. När det har gått en tid får vi
utvärdera och se om det har gett något resultat.
Om det inte blir bättre får vi börja titta på andra alternativ.

Utökad stängning i sommar på Sandhorvan
Det har visat sig att det är ganska få barn som kommer att gå på Sandhorvan i sommar så vi
har beslutat att hålla stängt följande veckor: Vecka 26, 27, 28, 31, 32. Vecka 29 och 30 är det
öppet för då har Solvändan stängt. De veckor som det är stängt på Sandhorvan erbjuds plats
på Solvändans förskola.
Vänliga hälsningar
Marwin Johansson
Rektor/Förskolechef
Böda förskola · 387 73 Löttorp · Tel 0485-881 51 · www.borgholm.se/akerboenhetens-forskola/
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Från: Andreas Svensson [mailto:Andreas@fogmaker.com]
Skickat: den 17 maj 2018 16:50
Till: Lars-Gunnar Fagerberg
Ämne: Re: Sandhorvan Förskola

Hej Lars-Gunnar,
Här kommer Magnus utlåtande. Jag har installerat kraftig ventilation i krypgrunden. Dock är det
mycket svårt att täcka marken helt. Eftersom det är mycket plintar under byggnaden samt mycket
trångt i väster blir det svårt att täcka in till 100%
Med vänlig hälsning,
Andreas Svensson
Villa Böda AB
Hej Andreas!
Här kommer ett utlåtande som beskriver min uppfattning om förskolan Sandhorvan efter mitt
platsbesök. Det är ju ingen rolig läsning, men min uppfattning är att byggnaden har ett stort problem
med den avvikande lukten som är mycket påtaglig i hela byggnaden.
Gällande den åtgärd du skriver att ni har gjort i grunden med ventilation så bör man tänka på
följande:
1. Allt organiskt material måste städas bort/saneras från grunden. Detta för att det sannolikt finns
lukt i detta materialet.
2. Fuktskydd som plastfolie måste monteras på marken för att inte markfukt ska tillföras utrymmet
och konstruktionerna.
3. Tilluftventiler och otätheter måste stängas igen för att säkerställa att uteluft inte sugs in i
utrymmet. Uteluften tillför fukt i luften som inte är gynnsamt för konstruktionerna.
4. Undertrycksventilation sätts i drift för att skapa ett undertryck.
Denna åtgärd kan medverka till att eventuella och troliga problem inte förvärras i krypgrunden, men
kommer inte påverka i den utsträckning att lukten försvinner, då det dels kan förekomma material
som är skadat och "luktsmittad" vilket innebär att lukten sannolikt inte går att få bort utan väldigt
omfattande åtgärder.
Jag förstår att detta inte låter speciellt positivt med det är min erfarenhetsmässiga bedömning av den
problematik som finns i byggnaden.
Hör gärna av dig om du har följdfrågor kring detta.
Med vänlig hälsning
Magnus Köhler
______________________________________________
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB
Box 77, Larmgatan 1
391 21 KALMAR
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Tel. 0480-100 36
Fax. 0480-888 12
Mob. 070-568 37 01
magnus@ingenjorsfirman-mg.se
www.ingenjorsfirman-mg.se
17 maj 2018 kl. 16:32 skrev Lars-Gunnar Fagerberg <Lars-Gunnar.Fagerberg@borgholm.se>:
Hej Andreas
Ringde dig för några veckor sedan angående den tekniska analysen av Sandhorvan
Förskola i Böda. Verksamheten påtalar brister i inomhusmiljön och utbildningschefen önskar
få tillgång till dokumentationen kring lokalerna.
Tacksam om du kan skicka analysrapporten enligt överenskommelse.
Med vänlig hälsning
Borgholms kommun
Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och Fastighetschef
Tel direkt: 0485-880 25, servicecenter: 0485- 880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
lars-gunnar.fagerberg@borgholm.se www.borgholm.se
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Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och Fastighetschef
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tjänsteutlåtande angående luktproblematik i Sandhorvan förskola

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen har blivit kontaktad angående Sandhorvan förskola och
den luktproblematik som finns i fastigheten. Problemet har funnits i flera år och
påtalats i de skyddsronder där fastighetsavdelningen varit närvarande.
Fastigheten ägs av extern fastighetsägare.
Fastighetsavdelningen har tagit del av de analyser som har gjorts av
fastighetsägaren samt blivit informerade om de åtgärder som har gjorts för att
komma till rätta med luktproblemen. Fastighetsägaren har anlitat Ingenjörsfirma
Mikael Gustavson AB för analys av fastigheten där Sandhorvan bedriver
verksamhet.
I rapporten konstateras att byggnaden har ett stort problem med den avvikande
lukten som är mycket påtaglig i hela byggnaden. Vidare säger rapporten att
åtgärder kan medverka till att eventuella och troliga problem inte förvärras i
krypgrunden, men kommer inte påverka i den utsträckning att lukten försvinner,
då det dels kan förekomma material som är skadat och "luktsmittad" vilket
innebär att lukten sannolikt inte går att få bort utan väldigt omfattande åtgärder.
Konsekvensanalys
Fastighetsavdelningen stödjer verksamhetschefens förslag att avvakta återgång
till Sandhorvans lokaler till dess att det är säkerställt att miljön är lämplig för barn
och personal.

Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och Fastighetschef

Martin Jältås
Fastighetsförvaltare
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 58

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/99-004 UN

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden
Sammanfattning
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en
myndighet. Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner för
dokumenthantering. Dokumenthanteringsplanen innehåller myndighetens
gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten samt hur dessa hanteras.
Under ärendet ställdes frågan om vem som tar gallringsbeslut i utbildningsförvaltningen.
Svar på fråga om vem som gör gallringsbeslut är följande.
Det är SKL och Riksarkivet som ger ut skriften Bevara eller gallra. Där kan
man i inledningen läsa:
Var fattas beslut om gallring?
Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av kommunens/ landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller vilka som inom kommunen beslutar om gallring. I normalfallet beslutar varje enskild myndighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna. Beslut om bevarande och gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande gallringsbeslut.
För att detta gallringsråd ska kunna tillämpas måste ansvarig nämnd eller
styrelse besluta om detta. Dessa råd är dock allmänt hållna och bör anpassas efter varje kommuns/ landstings/regions förutsättningar och rutiner inom
varje verksamhetsområde. Benämning på handlingar kan variera. Handläggande personal måste därför väl känna till verksamheten för att kunna tillämpa råden. Normalt ska samråd i gallringsfrågor äga rum med kommunens/landstingets/regionens arkivmyndighet. Hur samrådsförfarandet ska gå
till bör framgå av arkivreglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2018
Dokumenthanteringsplan för Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att

anta dokumenthanteringsplanen för utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

att

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschef rätten att framledes
revidera i dokumenthanteringsplan.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2018-06-11

UN 2018/99

Kim Jakobsson, 0485-88111
kim.jakobsson@borgholm.se

Dokumenthanteringsplan
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden:
Att

anta dokumenthanteringsplanen för utbildningsförvaltningen i
Borgholms kommun.

Att

utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschef rätten att
framledes revidera i dokumenthanteringsplan.

Sammanfattning av ärendet
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos
en myndighet. Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner
för dokumenthantering. Dokumenthanteringsplanen innehåller
myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit,
upprättats och/eller förvaras i verksamheten samt hur dessa hanteras.
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en dokumenthanteringsplan där
berörda tjänstemän har deltagit i processen och föreslår
utbildningsnämnden att anta dokumenthanteringsplanen.

Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun

Ärende/bedömning
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos
en myndighet. Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner.
Dokumenthanteringsplanen innehåller myndighetens gallringsbeslut och
beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i
verksamheten samt hur dessa hanteras. Av dokumenthanteringsplanen
framgår vilka handlingar som ska bevaras (arkiveras för all framtid) och vilka
som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallringen ska ske.
Dokumenthanteringsplanen ger en översikt över handlingsbeståndet och
fungerar som hanteringsanvisningar.
Dokumenthanteringsplanen ska ses över och revideras årligen. Minst en
gång per mandatperiod ska planen ses över i samarbete med Sydarkivera
och utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar
informationsförvaltningen.
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Dokumenthanteringsplanen är uppdelad så att det först kommer
förvaltningsövergripande handlingar och sedan följer verksamhetsspecifika
handlingar uppdelat per verksamhet.
För ekonomi- och personalhandlingar som inte finns med i den här planen
ska handlingsplan upprättad av ekonomi- respektive personalavdelningen
följas.
Digitala handlingar förvaras i system i 5 år och arkiveras sedan hos
Sydarkivera. Om inget system anges avses lokal server. Papper förvaras i
närarkivet på förvaltningen eller hos respektive enhet. Efter fem år
överlämnas handlingarna till kommunarkivet.

Konsekvensanalys
Dokumenthanteringsplanen kommer att skapa enhetliga rutiner inom
utbildningsförvaltningen för hantering av handlingar gällande förvaring,
gallring och arkivering.

Kim Jakobsson
Stabschef

Helena Svensson
Förvaltningschef

Camilla Gegerfelt
Skoladministratör

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Beslut ska skickas till
-
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Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen i Borgholms
kommun
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet. Den
är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner för dokumenthantering.
Dokumenthanteringsplanen innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de
handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten samt hur dessa
hanteras. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras
(arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår också när
gallringen ska ske. Dokumenthanteringsplanen ger en översikt över handlingsbeståndet och
fungerar som hanteringsanvisningar.
Dokumenthanteringsplanen ska ses över och revideras årligen. Minst en gång per
mandatperiod ska planen ses över i samarbete med Sydarkivera och utöver det snarast
uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen.
Dokumenthanteringsplanen är uppdelad så att det först kommer förvaltningsövergripande
handlingar och sedan följer verksamhetsspecifika handlingar uppdelat per verksamhet.
För ekonomi- och personalhandlingar som inte finns med i den här planen ska handlingsplan
upprättad av ekonomi- respektive personalavdelningen följas.
Digitala handlingar förvaras i system i 5 år och arkiveras sedan hos Sydarkivera. Om inget
system anges avses lokal server. Papper förvaras i närarkivet på förvaltningen eller hos
respektive enhet. Efter fem år överlämnas handlingarna till kommunarkivet.
Gallring
Gallring betyder att man förstör allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar.
Gallring får endast ske om det finns stöd i ett gallringsbeslut. Handlingar som kan gallras
delas upp i två slag:
1. Handlingar med känslig information, t ex en enskilds förhållanden (personnummer)
ska förstöras d v s brännas eller strimlas i en dokumentförstörare.
2. Övriga gallringsbara handlingar kan läggas direkt i pappersåtervinningen.
Står det i dokumenthanteringsplanen att handlingar ska gallras efter två år betyder det två
kalenderår efter det att handlingen inkommit eller upprättats. Inaktualitet innebär att
handlingen kan gallras så snart den förlorar sin betydelse för förvaltningen.
Bevaras
Bevaras innebär att handlingar ska bevaras för all framtid.
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Förkortningar:
UF = utbildningsförvaltningen
E = respektive enhet
EH = elevhälsan
K = kulturskolan
B = biblioteket
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Förvaltningsövergripande
Rutin
Handling

Förvaring

Anhörigblanketter, personal

Medium
Papper
och/eller
digitalt
Papper

Anmälan av behandlingar av personuppgifter

Digitalt

UF

Draftit

Anmälan om kränkande behandling,
trakasserier och diskriminering del 1, 2 och 3
Ansökan om tjänstgöring läsår XX

Digitalt

UF

Evolution

Papper
Digitalt
Papper

E

Digitalt

UF, E, EH, K, B

Brandsynsprotokoll

Papper

UF, E, K, B

Diarieplan

Digitalt

UF

Följesedlar vid beställning

Papper

UF, E, K, B

Garantibevis

Papper

UF, E, K, B

Godkännande postöppning

Papper

UF, E, K, B

Individuella utvecklingsplaner, personal

Papper

UF, E, K, B

Informationsmaterial om förskola,
förskoleklass, skola, kulturskola

Papper
Digitalt

UF, E, K

Anteckningar från utvecklings- och
lönesamtal
Arbetsplatsträff protokoll

System

UF, E, K, B

Tidsfrist för
eventuell
gallring
(förstöring)
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

UF, E, K, B

Evolution

Gallras vid
nästa syn
Bevaras
Gallras 2 år
efter leverans
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Anmärkning
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Internkontroll, arbetsmiljö, psykosocial
arbetsmiljö
Inventarielistor

Papper
Digitalt
Digitalt

UF, E, K, B

Korrespondens av tillfällig betydelse

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Digitalt

UF, E, EH, K, B

UF, E

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Papper

UF, E, K, B

Bevaras

Statistik uppgifter som lämnats till Statistiska
centralbyrån
Underrättelse från polisen

Digitalt

E, K

Papper

UF, E, K, B

Överklaganden

Papper
Digitalt

UF, E, K, B

Gallras efter 1
år
Gallras efter 2
år
Bevaras

Kurs och konferensinbjudan
Inkomna cirkulär
Inkomna meddelanden, kännedom m.m.
Inkomna nyhetsbrev mm
Minnesanteckningar
Protokoll från rektorsgrupp och
ledningsgrupper
Protokoll från skyddsronder

Evolution

UF, E, K, B

UF, E, EH, K, B
UF, E, EH, K, B
UF, E, EH, K, B
UF, E, EH, K, B
UF, E, EH, K, B

Evolution

Bevaras

Gäller ej minnesanteckningar.
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Central förvaltning
Rutin
Handling

Medium
Papper
och/eller
digitalt
Papper

Förvaring

UF

Tidsfrist för
eventuell
gallring
(förstöring)
Bevaras

Papper

UF

Bevaras

Papper

UF

Papper

UF

Gallras efter 2
år
Bevaras

Digitalt

UF

Barn- och utbildningsnämndens samverkans
protokoll
Beslut om utsedda beslutsattestanter

Papper

UF

Digital

UF

Fotokatalog

Papper

UF

Föredragningslista och kallelse, AU

Digitalt

UF

Evolution

Föredragningslista och kallelse, Barn- och
utbildningsnämnden
Förteckning över barn/elever som är skrivna i
kommunen men går i förskola/skolan i annan
kommun
Förteckning över barn/elever från annan
kommun som går i förskola/skolan i
Borgholms kommun

Digitalt

UF

Evolution

Digitalt
Digitalt

Ansökan och beslut om att bedriva förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem
Ansökan och beslut om att fullgöra
skolplikten på annat sätt
Ansökan och beslut om busskort, särskilda
skäl och delad vårdnad
Anmälan och beslut om skolpliktens
upphörande p gr a varaktig utlandsvistelse
Arkivlista avslutade ärende

System

Evolution

Anmärkning

Bevaras
Bevaras

Evolution

Bevaras
Bevaras

UF

Gallras efter 2
år
Gallras efter 2
år
Bevaras

Om de fungerar som register till
protokollen bör de bevaras.
Om de fungerar som register till
protokollen bör de bevaras.
Läsårsvis.

UF

Bevaras

Läsårsvis.
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Interkommunal ersättning,
överenskommelser
Kallelse inklusive kopior på handlingar, AU

Papper
Digitalt
Digitalt

UF

Evolution

Bevaras

UF

Evolution

Kallelse inklusive kopior på handlingar, Barnoch utbildningsnämnden
Läsårsdata

Digitalt

UF

Evolution

Digitalt

UF

Evolution

Gallras efter 2
år
Gallras efter 2
år
Bevaras

Postlista

Digitalt

UF

Protokoll, AU

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper

UF

Evolution

Bevaras

Gäller ej minnesanteckningar.

UF

Evolution

Bevaras

Gäller ej minnesanteckningar.

UF

Evolution

Bevaras

Gäller ej minnesanteckningar.

UF

Evolution

Bevaras

Papper

UF

Semesterlistor

Digital

UF

Stadsbidragsansökningar och rekvisitioner

Digitalt

UF

Timplan

Digitalt

UF

Underlag för beräkning av arvode och
reseersättning för förtroendemän

Papper

UF

Protokoll, Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll, MBL och UF Losam
Rapport anmälda delegationsbeslut
Reseräkningar för traktamente/arvode/resor
förtroendevalda
Sekretessförbindelse ledamöter

Bevaras

UF

Gallras efter 1
år
Bevaras

Evolution

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 10
år
Bevaras
Gallras efter 10
år
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Ärendekort

Papper
Digitalt

UF

Evolution

Bevaras
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Förskola och fritidshem
Rutin
Handling

Förvaring

Anhörigblanketter, barn

Medium
Papper
och/eller
digitalt
Papper

Anmälan till sociala eller polis

Papper

E

Tidsfrist för
eventuell
gallring
(förstöring)
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Ansökan och beslut om nedsättning eller
befrielse av avgift
Ansökningar om barnomsorg, om
barnomsorg kväll och helg, om barnomsorg
särskilda skäl
Avtal om barnomsorg i annan kommun

Papper

UF

Bevaras

Papper
Digitalt

E

Procapita

Gallras vid
inaktualitet

Papper
Digitalt

UF

Evolution

Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Förteckning över barn i respektive förskola
och fritidshem
Handlingar och beslut om avstängning från
förskole- eller fritidsverksamhet
Handlingar och beslut rörande barn med
särskilda behov, åtgärdsprogram eller
handlingsplan
Handlingsplaner och riskanalyser

Digitalt

E

Digitalt

E

Procapita

Gallras 2 år
efter
avtalstidens
slut
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt

E

Evolution

Bevaras

E

PMO

Bevaras

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt

E
Procapita

Gallras vid
inaktualitet
Gallras 5 år
efter
inkomståret

Inkomstuppgifter vårdnadshavare

System

E

E

Anmärkning

Inaktuellt = när ny blankett
lämnas in.

Inaktuellt = barnet är placerat,
placerat i kö, uppsagt eller ny
ansökan inte gjord.
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Kölistor

Digitalt

E

Närvaro- och frånvarouppgifter, förskola,
fritidshem
Olycksfall barn

Papper

E

Papper

E

Placeringserbjudanden, placeringsbekräftelse
Protokoll från föräldraråd

E
E

Samtycke till undantag från sekretess

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper

Tillbud barn

Papper

E

Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem

Papper
Digitalt
Digitalt

E

Schema barn

Verksamhetsplan, lokal arbetsplan, skriftliga
rutiner, målformulering

Procapita

E

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Procapita

E

E

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 3
år
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Procapita

Gallras efter 2
år
Gallras vid
inaktualitet

Original i pärm hos förskolechef.
Kopia till skolhälsovården.
Kopia till administrativ chef.
Inaktuellt = barnet är placerat.

Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast
efter elev slutat.
Original i pärm hos förskolechef.
Kopia till skolhälsovården.
Kopia till administrativ chef.
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Grundskola inklusive förskoleklass, grundsärskola
Rutin
Medium
Handling
Papper och/eller
digitalt

Förvaring

System

Anhörigblanketter, elever

Papper

E

Anmälan om inflyttning, utflyttning, byte
av skola inom Borgholms kommun samt
byte till skola utanför kommunen
Anmälan om plats i förskoleklass

Papper

E

Papper

E

Ansökan och beslut om
modersmålsundervisning
Anmälan och beslut om svenska som
andraspråk
Anpassningar

Papper

E

Elevakt

Papper

E

Elevakt

Digitalt

E

Edwise

Ansökan och beslut om studiehandledning
på modersmål
Ansökan och beslut om
tidigarelagd/senarelagd skolplikt
Ansökan och beslut om uppflyttning till
högre årskurs
Ansökan om förlängt barnbidrag

Papper

E

Elevakt

Papper

E

Elevakt

Papper

E

Elevakt

Papper

E

Ansökan och beslut om ett tionde skolår

Papper

E

Elevakt

Beslut om att inte flytta upp elev

Papper

E

Elevakt

Tidsfrist för
eventuell
gallring
(förstöring)
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Anmärkning

Gallras vid
inakyualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Vid inaktualitet = När
registrerat i Procapita.
Vid inaktualitet = När eleven
slutar skolan.

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Vid inaktualitet = När
registrerat i Procapita.
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Beslut gällande upphörande av
undervisning i svenska som andraspråk
Beslut om anpassad studiegång

Papper

E

Elevakt

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper

E

E

Elevakt
PMO
Elevakt
PMO
Elevakt
PMO
Elevakt

UF

Elevakt

Beslut om placering i särskild
undervisningsgrupp
Beslut om språkvalsbyte

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper

E

Elevakt
PMO
Elevakt

Beslutsunderlag efter åk 9 vid betyg F

Papper

E

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Betygskataloger

Papper

E

Bevaras

Busskortsförteckning

Papper

E

Busskortsförändringar – blankett

Papper
Digitalt

E

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Dokumentation av gjorda stödinsatser

Papper
Digitalt
Papper

E, UF

Beslut om att avsluta åtgärdsprogram
Beslut om att inte utarbeta
åtgärdsprogram
Beslut om klassplacering av nyanländ elev
Beslut om mottagande i grundsärskolan

Dokumentation från utvecklingssamtal

E
E

E

E

Elevakt
PMO

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Vid inaktualitet = När eleven
avslutat sin skolgång.
Vid inaktualitet = När eleven
avslutat sin skolgång.
Vid inaktualitet = När eleven
avslutat sin skolgång.

Bevaras
Vid inaktualitet = När eleven
avslutat sin skolgång.
Per klass tillsammans med
betygskatalog.

Gallras vid läsårsslut.
Gallras digitalt så fort de
skickats till KLT. Pappret gallras
vid läsårsslut, när
redovisningen till KLT är
inskickad.

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Senast vid avslutad skolgång.
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Elevlösningar på diagnostiska prov,
skriftliga testet, prov (ej nationella prov)

Papper
Digitalt

E

Fotografier, samlade för att belysa den
egna verksamheten
Fördjupad läs- och skrivutredningar

Digitalt

E

Papper
Digitalt
Papper

E

Papper
Digitalt

E, UF

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt

E

E

Individuella utvecklingsplaner (år 1-5)

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Digitalt

Inskrivningsblankett Lotsen

Papper

E

Handlingar och beslut om disciplinära
åtgärder (utvisning, kvarsittning, tillfällig
omplacering, tillfällig placering vid annan
skola och omhändertagande av föremål)
Handlingar och beslut rörande barn med
särskilda behov, åtgärdsprogram eller
handlingsplan
Handlingar rörande friluftsdagar och
utflykter
Handlingar rörande konserter, konsert- och
teaterbesök eller andra kulturella
aktiviteter
Handlingar rörande studieresor, skolresor
och lägerskolor
Handlingar till grund för betygssättning
Handlingsplaner och riskanalyser

E

Elevakt
PMO
Elevakt

Elevakt
PMO

Bevaras

Obligatoriskt enligt skollagen
kapitel 5 24§.

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

E

E
E
E

Lämnas till
eleven eller
gallras vid
läsårets slut
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Edwise

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Vid termins-/läsårsslut

Obligatoriskt enligt skollagen
kapitel 10 13§, 11 16§, 12 13§,
13 13§, 16 25§, 17 7§.
Vid inaktualitet = När
registrerat i Procapita.
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Intyg om anpassad studiegång

Papper

E

Kemikalieförteckning

Papper

E

Klasslistor

Digitalt

E

Kontrakt för lån av bärbar dator

Papper

UF

Ledighetsansökan från elev

Papper

E

Lektionsplanering

E

Likabehandlingsplaner

Papper
Digitalt
Digitalt

Lånepåminnelse från biblioteket

Papper

E

Lärarschema

Digitalt

Matematikutredningar utförda av
specialpedagog
Nationella prov. Elevlösningar i andra
ämnen än svenska och svenska som
andraspråk.
Nationella prov. Elevlösningar i svenska
och svenska som andraspråk.
Nationella prov. Sammanställning över
resultat.
Närvaro- och frånvarouppgifter, elever

Elevakt

Bevaras med
betygskatalog

Procapita

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

E

Skola 24

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 3 år

Papper
Digitalt
Papper

E

Elevakt
PMO

E

Gallras efter 5 år

Digitalt

E

Bevaras

Digitalt

E

Procapita

Bevaras

Digitalt

E

Edwise

Gallras vid
inaktualitet

E

Bevaras

Intyget ska utfärdas för elev
med ofullständigt slutbetyg,
och bifogas detta.

Gallras dock tidigast vid
läsårets slut.
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Olycksfall elever

Papper

E

Bevaras

Protokoll från arbetslagskonferenser

Digitalt

E

Bevaras

Protokoll från elevvårdskonferenser

Digital

E

Protokoll från klasskonferenser

Digitalt

E

Bevaras

Sekretess möjlig enligt
offentlighets- och
sekretesslagen kapitel 23 2§.
Gäller ej minnesanteckningar.
Gäller ej minnesanteckningar.

Protokoll från klassråd

Digitalt

E

Bevaras

Gäller ej minnesanteckningar.

Protokoll från lokala samverkansgrupper,
föräldraråd eller elevråd
Rutinkorrespondens och andra handlingar
med innehåll av kortare betydelse, t ex
tillfällig befrielse från gymnastik
Sammanställning av screening utförda av
specialpedagog
Sammanställning över resultat från prov (ej
nationella prov)
Samtycken till publicering på Internet och i
tryckta medier (fotografier)

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt

E

Bevaras

Gäller ej minnesanteckningar.

E

Gallras vid
inaktualitet

Papper

E

Papper
Digitalt
Papper

E

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Samtycke till undantag från sekretess

Papper

E

Elevakt

Gallras vid
inaktualitet

Schema, slutgiltigt för varje läsår och
skolenhet
Skriftliga omdömen

Digitalt

E

Skola24

Digitalt

E

Edwise

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Elevakt

E

Bevaras

Original i pärm hos förskolechef.
Kopia till skolhälsovården.
Kopia till administrativ chef.
Gäller ej minnesanteckningar.

Då betyg är satt och då tiden för
omprövning av betyget löpt ut.
Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast
efter elev slutat.
Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast
efter elev slutat.

Obligatoriskt enligt skollagen
kapitel 10 13§, 11 16§, 12 13§,
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13 13§, 16 25§, 17 7§.
Språkval

Papper

E

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Tillbud elever

Papper

E

Verksamhetsplan, lokal arbetsplan,
skriftliga rutiner, målformulering
Utredning kring hög frånvaro

Digitalt

E

Papper

E

Elevakt

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Utredning och medgivande om mottagning
i grundsärskolan
Utredning som kan leda till avstängning av
elev

Papper

UF

Elevakt

Bevaras

Papper

E

Elevakt

Gallras vid
inaktualitet

Utredning som kan leda till skriftlig varning

Papper

E

Elevakt

Åtgärdsprogram

Papper

E

Elevakt

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Överlämningsdokument från förskola till
förskoleklass
Överlämningsdokument från årskurs 5 till
årskurs 6
Överlämningsdokument för nyanlända
elever

Papper

E

Elevakt

Papper

E

Elevakt

Papper

E

Elevakt

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras när valet är registrerat i
Procapita.
Original i pärm hos förskolechef.
Kopia till skolhälsovården.
Kopia till administrativ chef.

Obligatorisk enligt skollagen
kapitel 5 24§.
Sekretess möjlig enligt
offentlighets- och
sekretesslagen kapitel 23 2§.
Obligatorisk enligt skollagen
kapitel 5 11§.
Sekretess möjlig enligt
offentlighets- och
sekretesslagen kapitel 23 2§.
Gallras efter att eleven avslutat
sin skolgång i förskoleklass.
Gallras efter att eleven avslutat
sin skolgång.
Gallras efter att eleven avsluta
sin skolgång.
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Kulturskolan
Rutin
Handling
Anmälan till musikskola
Antagning av elever till musikskolan
Avgiftsbefrielse i vissa fall
Avstängning från plats i musikskolan p.g.a.
ej betalda avgifter
Elevförteckning
Elevkort
Handlingsplaner och riskanalyser
Informationsmaterial kring kursutbud
Inventarieförteckning instrument
Kölista
Listor obetalda avgifter
Låneförbindelse instrument
Närvarolista elev

Medium
Papper
och/eller
digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Digitalt

Förvaring

System

K

Procapita

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt

Tidsfrist för
eventuell
gallring
(förstöring)
Gallras efter 3 år

K

Bevaras

K

Bevaras

K

Bevaras

K

Bevaras

K

Bevaras

K
K

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

K

Bevaras

K

Uppgifter om inskrivningstermin,
skola och instrument.

Gallras när eleven fått plats.

K

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 3 år

K

Gallras efter 3 år

Under förutsättning att
bearbetning, kontroll,

K

Procapita

Anmärkning

44

Olycksfall elever

Papper
Digitalt

K

Bevaras

Program för uppspelningar och konserter

Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt

K

Bevaras

K

Bevaras

K

Bevaras

Schema, slutgiltigt
Tillbud elever

redovisning och revision är
slutförd.
Original i pärm hos kulturskolechef.
Kopia till skolhälsovården.
Kopia till administrativ chef.

Ett ex. med uppgift om lärare,
tider och instrument bör bevaras.
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Elevhälsan
Rutin
Handling

Förvaring

System

UF

Tester och utredningar av skolpsykolog

Medium
Papper
och/eller
digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Papper
Digitalt
Digitalt

UF

Elevakt
PMO
Elevakt
PMO
Elevakt
PMO
Elevakt
PMO
PMO

Uppdragsblankett till elevhälsan

Papper

UF

Elevakt

Pedagogiska utredningar och bedömning
Social utredning och bedömning
Psykologiska utredningar och bedömningar
Skolpsykologjournal med underlag

UF
UF
UF

Tidsfrist för
eventuell
gallring
(förstöring)
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Anmärkning
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Bibliotek
Rutin
Handling

Medium
Papper
och/eller
digitalt
Papper

Förvaring

Digitalt

B

Digitalt

B

Papper

B
B

Evolution

Bevaras

Bildarkiv

Papper
Digitalt
Digitalt

B

Bevaras

Raderar bilder på begäran.

Datorbokning

Digitalt

B

Särskild
databas
FRI

Gallras vid dagens slut.

Hemsidans besökares IP-nummer

Digitalt

B

Gallra vid
inaktualitet
Bevaras

Klasslistor

Papper
Digitalt
Papper

B

Papper

B

Papper

B

Adresskort för hemsändning av talböcker
(bibliotekets egenproducerade)
Anmälningslistor
Beställningar: fjärrlån, interna beställningar
och inköpsförslag
Bibliotekets rutindokument (innehåller inga
personuppgifter men dokumenterar hur vi
arbetar med personuppgifter på biblioteket)
Biblioteksplan

Lista på deltagande barn i Sagoklubbar
Lista på förskolebarns lån (böcker som lånas
av barn på institutionskort)
Pressklipp med lokal anknytning

System

B

B

Book-It

Google
analytics

Tidsfrist för
eventuell
gallring
(förstöring)
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Anmärkning

Gallras när låntagaren säger upp
tjänsten
Gallras när evenemanget är
genomfört.
Gallras när lånet är återlämnat.
Uppdateras löpande.

För att kunna följa statistik på
bibliotekets hemsida sparas
besökarnas IP-nummer.
Gallras vid läsårets slut.
Gallras vid läsårets slut.
Gallras vid läsårets slut.
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Register över låntagare

Digitalt

B

Book-It

Register av lån per person

Digitalt

B

Book-It

Räkningsunderlag

Papper

B

Vinnartalonger från tävlingar/lotterier,
programverksamhet

Papper

B

Gallras 3 år
efter inaktivitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras när lånet är återlämnat.
Gallras när räkningen är betald alt
skickad till inkasso
Gallras vid terminsslut.
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Utöver vad som framgår i nedanstående reglementet gäller även arkivmyndighetens, kommunstyrelsens, beslut 2017-11-21 § 204 att




Dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande
handlingar ska skannas in i ärendehanteringssystem/verksamhetssystem
som då fungerar som närarkiv.
Godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.
Verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl måste
vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.

Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den
efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har
ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om
att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för Borgholms kommun som
kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i
reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras
och förmedlas.

1. Omfattning
Reglementet gäller för kommunkoncernens samlade verksamhet, det vill säga alla
myndigheter i Borgholms kommun.
Med myndighet avses i detta reglemente:
 Fullmäktige och dess revisorer.
 Kommunstyrelsen.
 Nämnder och styrelser med förvaltningar.
 Andra styrelseformer med självständig ställning.
 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där kommunen utövar/har ett rättsligt bestämmandeinflytande.
Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt
bindande beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller
motsvarande.
Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter
efter samråd med respektive arkivmyndigheter.
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2. Syftet med informationsförvaltning (arkivvård)
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och
oersättligt arv som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet
garanterar rätten till insyn i såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort.
Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses:
 Rätten att ta del av allmänna handlingar
 Information för rättsskipning och förvaltning
 Forskningens behov

3. Definitioner
Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast
med tekniskt hjälpmedel.
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt
tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga
men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.
Arkiv
Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar
den verksamhet eller de verksamheter som myndigheten bedriver.
Omfattar samtliga informationssystem (analoga och digitala) som
hanterar allmänna handlingar/allmän information.
Arkivansvarig
Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det
finns resurser och kompetens för att hantera
informationsförvaltningen (arkivvården).
Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och informationshantering. Ska finnas i enligt med
bestämmelser i lagstiftning.
Arkivbildare
Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar
emot och skapar handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt
bolag.
Arkivfunktion
Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för
arkivmyndigheten.
Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.
Arkivombud
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den
löpande informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd
eller kommunalt företag.
Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i
verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,
dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet
med arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar
som samordnare för myndighetens arkivombud.
Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra
myndigheter.
Dokumenthante- Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar
ringsplan
och beslut om gallring.
Egenkontroll
Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av
rutiner, kontroller och processer för att uppnå fastställda mål i
verksamheten.
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Informationsför- Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hantevaltning
ras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera
(arkivvård)
menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda
information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i
arkivlagen.

4. Organisation och ansvar
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, den lokala
arkivmyndigheten och kommunens myndigheter.

4.1 Arkivmyndigheter
4.1.1 Gemensam arkivmyndighet
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i
fortsättningen Sydarkivera.
Sydarkiveras ansvarsområden:
 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.
 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.
 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller
myndighet, med begäran om åtgärd.
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.
 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.

4.1.2 Lokal arkivmyndighet
Lokal arkivmyndighet för Borgholms kommun är kommunstyrelsen.
Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:
 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.
 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera.
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala
arkivmyndigheten.
 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.
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4.2 Arkivfunktion
4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion,
Sydarkiveras förvaltning, med tillsynsarkivarie.
Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden:
 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras
förbundsordning och handlingsprogram.
 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.
 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten.
 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.
 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.
 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell
verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.
 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det
gäller arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet.
 Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till
gallringsbeslut.
 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av
information från IT-baserade verksamhetssystem.
 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och
dokumenthantering
 Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering.
 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom
verksamhetsområdet.

4.2.2 Lokal arkivfunktion
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta
reglemente finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett centralarkiv.
Arkivföreståndare svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av
överlämnade arkiv.
Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden:
 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala
arkivmyndigheten.
 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell
verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.
 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.
 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.
 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till
Sydarkivera.
 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv
och dokumenthantering (ej obligatoriskt)
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4.3 Myndigheten
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa
organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i
myndighetens verksamhet.
I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon
annan. Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som svarar för kontakterna
med arkivmyndigheten.
Myndighetens ansvarsområden:
 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som
garanterar informationens beständighet.
 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd
med Sydarkivera.
 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet
med informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning (arkivombud och vid behov arkivsamordnare).
 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera (elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).
 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid
införande av nya informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera.
 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra
verksamhet till enskilt organ.
 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och
antar dokumenthanteringsplan.

5. Planera informationshantering
Hantering av information ska styras och planeras. För de handlingar som ska
bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med
Sydarkivera.

5.1 Dokumenthanteringsplan
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med
hanterings-anvisningar och beslut om gallring.
Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. Planen ska ses över i samarbete med
Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver det snarast uppdateras om
det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen.
Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och
innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. Förändring av
gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.
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6. Redovisa information
6.1 Arkivbeskrivning
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den
hanteras samt vara utformad så att den underlättar användningen.

6.2 Arkivförteckning
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av
Sydarkiveras förvaltning.
Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet
och som instrument för kontroll av arkivet.
Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om
information saknas.
Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som
meddelas från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos
myndigheterna.

7. Förvalta information
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva,
redovisa, avgränsa och skydda informationen.

7.1 Systematisera
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.
Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar
fysisk och logisk struktur finns kvar.

7.2 Förvara
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras
riktlinjer. Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med
Sydarkivera.

8. Gallra och rensa
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar.
Beslut om gallring ska verkställas av ansvarig myndighet. Det innebär att handling
som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. Handlingar som innehåller uppgifter
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som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig åtkomst
förhind-as, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.
Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som
gallring om detta medför:
 Informationsförlust.
 Förlust av möjliga sammanställningar.
 Förlust av sökmöjligheter.
 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.
Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av
myndigheten eller den lokala arkivmyndigheten. All gallring ska redovisas i
dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i samråd
med Sydarkivera.
Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas
arkiv, i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag.
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt
avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med
att handlingar överlämnas till arkivmyndighet.

9. Överlämna
9.1 Överlämna till annan myndighet
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas
av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den
myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten.
Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera
myndigheter beslutar Sydarkivera efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet
ska hanteras.

9.2 Överlämna till arkivmyndighet
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas
till arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/
eller Sydarkivera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan
parterna.
Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera senast tre (3) månader efter det att myndigheten
upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda
med Sydarkivera.
När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet
enligt detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.
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Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras
hos arkivmyndigheten utan att överlämnas.

10. Utlån
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall.
Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.
Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden
hanteras varsamt samt se till att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut
återlämnas.
_______
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-06-20

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2018-05-23 - 2018-06-20

Riktning:

Upprättade

Status:

Aktuella

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Anne-Charlott Petersson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.517

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-05-23

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/86

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.538

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-05-28

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/88

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2018.539

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid särskilda
skäl

2018-05-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/89

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2018.535

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-05-29

Veronica Lindgren o Hampus Petersson

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/87

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende för
läsåret 2018/19.
2018.545

U

Beslut- Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-06-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/78

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan skolskjuts särskilda skäl
2018.548
2018-06-07

U

Tilläggsavtal om Personuppgiftsbiträde

Helena Svensson

Kungsfoto

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
Sidan 1 av 2

Id

I/U/K

Beskrivning

59

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Kopia i avtalspärmen
2018.562

U

2018-06-11

DELEGERINGSBESLUT

Tillägg till överenskommelse mellan Skolverket Helena Svensson
och Borgholms kommun om uppdrag att
genomföra insatser för att stärka utbildnings
kvalitet för nyanlända barn och elever och vid
behov för barn och elever med annat modermål
än svenska. Skolverkets dnr 2016:00697.
Skolverket

UN 2017/12

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
DELEGERINGSBESLUT

Överenskommelse med Skolverket angående
riktade insatser för nyanlända elevers skolgång
(ÖK 2)
2018.568

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-06-11

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/91

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om Skolskjuts vid växelvis boende
2018.569

U

Beslut - Ansökan om ett 10.e skolår.
Ansökan beviljas.

Helena Svensson

2018-06-11

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/100

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om att gå ett 10:e skolår

Sidan 2 av 2

60 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 57

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/92-600 UN

Rapport Barn- och elevstatistik juni 2018
Sammanfattning
Rapport om barn- och elevstatistik utifrån nuläge presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport Barn- och elevstatistik daterad 5 juni 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna redovisning av barn- och elevstatistik till utbildningsnämnden med komplettering av en kolumn för annan huvudman.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

61
Rapport Barn- och elevstatistik 180605

Skola

Särskola

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Åkerboskolan

0

13

17

9

15

16

19

16

26

17

19

0

167

Viktoriaskolan

0

33

38

35

34

35

30

0

0

0

0

0

205

Slottsskolan

0

0

0

0

0

0

0

78

74

69

69

0

290

Köping skola

0

16

20

14

22

22

19

0

0

0

0

0

113

Rälla skola

0

8

13

6

10

8

10

0

0

0

0

0

55

Gärdslösa skola

0

13

14

12

16

14

11

0

0

0

0

0

80

Annan huvudman

3

8

5

9

7

10

5

7

10

11

20

1

96

Totalt

3

91

107

85

104

105

94

101

110

97

108

1

1006

1(2)

62
Rapport Barn- och elevstatistik 180605

Förskola

Aviserade

Placerade

Till fskl 18/19

Sandhorvan

3

13

5

Solvändan

2

30

10

Kråkbacken

3

25

7

Skogsbrynet

9

45

14

Rödhaken

10

33

5

Fyrtornet

4

13

0

Hasselbacken

6

33

7

Björkviken

6

32

5

Rälla

9

42

11

Runsten

12

34

6

Gärdslösa

10

46

9

Annan huvudman
Totalt

10
74

356

79

2(2)

63 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 54

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/5-600 UN

Kalendarium Juni 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet.
Beslutsunderlag
Kalendarium juni 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden med redaktionella
ändringar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

Dnr 2018/5-600

64

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
JUNI 2018
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten
Möte
Juni

Ärenden

Augusti

September

Oktober
November

December

Januari
Februari

Mars
April

Slutrapport Lotsen

Årshjul
Redovisning av barn- och elevutveckling
Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning
Uppföljning av internkontroll föregående år
Fastställande av internkontrollplan för
nästkommande år
Fastställa mötestider för nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av internbudget och elevpeng
för nästkommande år
Enheternas arbetsmiljö
Internkontrollplan för prioriterade områden
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Mål och budget utifrån elevunderlag
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
avseende föregående år
Nämndsmål för nästa år fastställs
Avgifter och taxor 2019 (kulturskolan,
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Maj

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
Uppföljning teknisk utvärdering av lokaler på Åkerboskolan
och Skogsbrynets förskola
Följa upp fritidsgårdarnas besöksstatistik
Revisionens granskning av verkställighet KF-beslut
(Dnr 2018/18-007 UN). En rutin för återrapportering av
verkställighet av KF-beslut ska tas fram.
Revisionens uppföljning av den demokratiska processen i
kallelser och protokoll (Dnr 2018/76-007 UN). Svar till
revisionen ska tas fram av Fc.
Utvärdera resursfördelningsmodellen (UN 180530 § 53)
Ta fram förslag på förändringar i tillämpningsföreskrifterna
för barnomsorg. (UN 180530 § 54)
Bjud in folkhälsosamordnaren och ungdomssamordnaren
för en kort redovisning kring deras uppdrag

bibliotek, barnomsorg)
Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan
Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till MSB som kommer på
remiss till UN sen
2/5 redovisas Åkerboskolan till UN,
beslut i KS i maj.
Skogsbrynet redovisas till UNAU 16/5
Uppdrag tillsammans med
ungdomssamordnare

Flyttat till HT18
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 55

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/93-606 UN

Åtgärdsplan för befarad kränkning
Sammanfattning
Ärendet lyfts efter önskemål om att få information kring hur man går tillväga,
vilket arbetssätt som används vid inkommen kränkningsanmälan. Förvaltningschef Helena Svensson har skickat ut processkarta och blankettset till ledamöterna som visar hur utbildningsförvaltningen arbetar. Helena informerar
om ett digitalt verktyg som skulle minska det administrativa arbetet samt kunna få fram bättre statistik.
Beslutsunderlag
Processkarta anmäla kränkningar
Blankettset för anmälan, utredning, uppföljning och utvärdering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Skollagen kap 6
Målinriktat arbete
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn
och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande
året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande års plan.
Förbud mot kränkande behandling
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för
kränkande behandling.
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Skollagen kap 6
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella
trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

AU augusti 2017
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AU augusti 2017, ny modell för att rapportera till UN

Anmälan till huvudman om fall av kränkande behandling, diskriminering eller trakasseri
Månad
augusti
september
oktober
november
december
januari
februari
mars
april
maj
juni

Åkerboskolan Förskolor norr Slottsskolan Viktoriaskolan Förskolor centrala Köpings skola Rälla skola Gärdslösa skola Förskolor södra

Utredning av anmälningar som visar på kränkande behandling, diskriminering eller trakasseri
Bedömning
Åkerboskolan Förskolor norr Slottsskolan Viktoriaskolan Förskolor centrala Köpings skola Rälla skola Gärdslösa skola Förskolor södra
fysisk kränkning
verbal kränkning
diskriminering
trakasseri
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UN september 2017

Processkarta: Ärendegång kränkande
72 behandling mellan barn/elever

Barn/elev anser sig
ha blivit utsatt för
kränkande
behandling av
annat barn/elev

Anmälan sker
Del 1 - Anmälan

Vårdnadshavare

Kan anmäla muntligt eller skriftligt
direkt till personal eller
förskolechef/rektor.

Personal

Ska anmäla till förskolechef /rektor
via blanketten ”Del 1 - Anmälan”.

Förskolechef/Rektor

Skriver under blanketten ”Del 1 Anmälan”.
Skickar den till förvaltningens
registrator.

Förvaltning

Utbildningsnämnd

Diarieför blanketten ”Del 1 Anmälan”.

Utredning görs
Del 2 - Utredning

Ärendet avslutas

Del 3 - Uppföljning och
utvärdering

Får information om utredningen och deltar vid behov i
möten.

Får återkoppling på vidtagna
åtgärder enligt utredning och
ärendets avslutning.

Genomför utredning enligt blanketten ”Del 2 Utredning”.
Fattar beslut om åtgärder och avslutar utredningen.
Skickar dokumentet till förvaltningens registrator och ger
vid behov lämplig personal uppdrag utifrån ärendets art.
Informerar vårdnadshavare.

Följer upp åtgärder enligt
utredningen enligt blanketten ”Del
3 - Uppföljning och utvärdering”.
Fattar beslut om nya åtgärder vid
behov.
Avslutar ärendet.

Bistår förskolechef/rektor med sakkunskap om det
behövs.
Diarieför utredningen tillsammans med anmälan, samma
diarienummer.

Sammanställer halvårsvis de
kränkningsanmälningar som
lämnats in under året, rapport till
nämnd.

Noterar information om
uppföljning på UN-sammanträde.

Barn/elev anser sig
ha blivit utsatt för
kränkande
behandling av
personal

Processkarta: Ärendegång
73 kränkande behandling
mellan personal och barn/elever
Anmälan sker
Del 1 - Anmälan

Vårdnadshavare

Kan anmäla muntligt eller skriftligt
direkt till personal eller
förskolechef/rektor.

Personal

Ska anmäla till förskolechef /rektor
via blanketten ”Del 1 Anmälan"

Förskolechef/Rektor

Skriver under blanketten ”Del 1 Anmälan”.
Skickar den till förvaltningens
registrator.

Förvaltning

Utbildningsnämnd

Diarieför blanketten ”Del 1 Anmälan”.

Utredning görs
Del 2 - Utredning

Får information om utredningen och deltar vid behov i
möten.

Kartlägger personligt stöd och fungerar som stöd till
personal och barn/elev i processen, bollplank till
förvaltningen.
Får slutgiltig utredning och vidtar nödvändiga åtgärder
enligt utredningen.

Utreder anmälan enligt blanketten ”Del 2 Utredning" och
ger vid behov lämplig personal uppdrag utifrån ärendets
art. Informerar vårdnadshavare. Samverkar vid behov
med personalavdelningen.
Fattar beslut om åtgärder och avslutar utredningen.
Skickar dokumentet till förvaltningens registrator, samt
till rektor och vårdnadshavare.
Diarieför utredningen tillsammans med anmälan, samma
diarienummer.

Ärendet avslutas

Del 3 - Uppföljning och
utvärdering

Får återkoppling på vidtagna
åtgärder enligt utredning.

Ansvarig chef deltar i uppföljning
och utvärdering av de beslutade
åtgärderna

Följer upp och utvärderar de beslutade
åtgärderna enligt blanketten ”Del 3 Utredning
Uppföljning Utvärdering”. Fattar beslut om
nya åtgärder vid behov. Avslutar ärendet.
Sammanställer halvårsvis de
kränkningsanmälningar som lämnats in under
året, rapport till nämnd

Noterar information om
uppföljning på UN-sammanträde
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Del 1 - Anmälan om kränkande behandling/trakasserier/diskriminering
Enligt 6 kap. 10§ skollagen (2010:800) samt 2 kap. 7§ diskrimineringslagen (2008:567) är personal
som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektor. Förskolechef
och rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn/Elev som anser sig ha blivit utsatt
Namn

Personnummer

Förskola/skola/fritidshem

Avdelning/klass

Anmälarens namn

Datum

Händelseinformation
Datum för händelsen

Datum då händelsen kom till skolans/förskolans kännedom

Datum då händelsen anmälts till förskolechef/rektor

Ansvarig förskolechef/rektor

Kortfattad beskrivning av händelsen
Var, när, hur, vilka m m (barn i förskolan namnges inte)

Eventuella vidtagna åtgärder
Vårdnadshavare (ange namn) för barn som anser sig ha blivit utsatt har kontaktats, ange datum.

Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun och
användas för administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att
bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15
GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som
behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun,
Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Borgholms kommun.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
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Del 2 – Utredning av kränkande behandling/trakasserier/diskriminering
Lagrum: Skollagen (2010:800) 6 kap, 10§
Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap 4§, 2 kap, 7§.

Barn/Elev som anser sig ha blivit utsatt
Namn

Personnummer

Förskola/skola/fritidshem

Avdelning/klass

Personuppgifter
Ansvarig förskolechef/rektor

Utredarens namn och titel

Namn på barn (alt avdelning/elever/personal) som varit
involverade

Namn på personal som deltagit i utredningen

Beskrivning av händelsen utifrån anmälan
Beskriv händelsen samt de berördas beskrivning av händelsen. Var? När? Hur? Vilka? (För barn i förskolan kan avdelning anges).

Kränkande behandling/ trakasserier/diskriminering bedöms inte ha förekommit ☐

Typ av kränkning (sätt kryss)
Psykisk kränkning

☐

E-kränkning

☐

Verbal kränkning

☐

Övrigt

☐

Fysisk kränkning

☐

Typ av trakasserier
Kön

☐

Sexuell läggning

☐

Könsöverskridande
identitet och uttryck

☐

Religion eller annan
trosuppfattning

☐

Etnisk tillhörighet

☐

Funktionshinder

☐
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Typ av diskriminering
Ålder

☐

Övrigt

☐

Kön

☐

Sexuell läggning

☐

Könsöverskridande
identitet och uttryck

☐

Religion eller annan
trosuppfattning

☐

Etnisk tillhörighet

☐

Funktionshinder

☐

Ålder

☐

Övrigt

☐

Har personen tidigare förekommit i anmälan till huvudman?

Ja ☐

Nej ☐

Kommentar till att händelsen anses vara kränkande behandling/diskriminering/trakasserier

Kommentar till annan bedömning (dvs. inte kränkande behandling/diskriminering/trakasserier enligt ovan)

Åtgärder som ska genomföras utifrån bedömningen, ansvarig för åtgärderna samt när
åtgärderna skall vara avslutade
Åtgärder och mål för åtgärder

Datum/Ansvarig

Vårdnadshavare som informeras
Namn på vårdnadshavare

Informerats av

Datum

Informerats av

Datum

Övriga som informeras
Namn

Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun och
användas för administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att
bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15
GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som
behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun,
Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Borgholms kommun.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
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Del 3 – Uppföljning och utvärdering av utredning gällande kränkande
behandling/trakasserier/diskriminering
Barn/Elev som anser sig ha blivit utsatt
Namn

Personnummer

Förskola/skola/fritidshem

Avdelning/klass

Ansvariga
Rektor/Förskolechef
Utredarens namn och titel

Uppföljning/Utvärdering
Datum för uppföljning/utvärdering
Beskriv de genomförda åtgärderna och om målet/målen nåtts

Beskriv eventuella nya åtgärder

Ärendet avslutas (skickas in till utbildningsförvaltningen)
Motivering till att ärendet avslutas

Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun och
användas för administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att
bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15
GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som
behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun,
Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Borgholms kommun.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 56

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar i ett ärende från Barn- och
elevombudet gällande Gärdslösa skola som nu är avslutat.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

79 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 59

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

51-59

Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från ledamöter
Sammanfattning
Björn Andreen (M) frågar hur skolgårdsmiljöerna ser ut efter skolgårdsprojektets slut. Förvaltningschef Helena Svensson tar med frågan till fastighetsstrateg Maria Drott.
Jeanette Thygesen (FÖL) ställde fråga om ordförande måste teckna alla avtal med utomstående leverantör eller om man kan delegera det till tjänsteman
upp till ett visst belopp (UNAU 2018-05-16 § 50). Helena besvarar frågan
kring att teckna avtal. I reglementet för Utbildningsnämnden står det i § 22 att
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utbildningsnämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef (två i förening). Undantag kan ske
vid sekretess, då utbildningsnämnden genom delegation bestämmer vem
som ska underteckna handlingar.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

