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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Tid: Tisdagen den 30 mars 2021, klockan 08:30 

Plats: Sammanträdesrum Osby och digitalt via Microsoft Teams

     Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Information om avslutade placeringar

4 SEKRETESS - Omprövning av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 3594

5 SEKRETESS - Övervägande enligt 13 och 14 §§ lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), ärende 6523

6 SEKRETESS - Övervägande enligt 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 2199

7 SEKRETESS - Övervägande enligt 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 6626

8 SEKRETESS - Övervägande enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 631

9 SEKRETESS - Övervägande enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 577

10 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 1135

11 Information

http://www.osby.se/
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12 Budgetuppföljning per den 31 mars 2021

13 Fastighetsinvestering 2022-2026

14 Preliminär gymnasieorganisation 2021/2022

15 Avvikande händelser 1 juli - 31 december 2020, barn- och familjeenheten

16 Barnomsorg på obekväm arbetstid

17 Ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24 platser

18 Arkivbeskrivning

19 Informationshanteringsplan

Lars-Anton Ivarsson (M) Marit Löfberg 

Ordförande Sekreterare
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Datum
2021-03-23

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Marit Löfberg, 0479-528-254 
marit.lofberg@osby.se 

 
 

 
 

 

Informationsärenden

Barn- och utbildningsnämnden den 13 april 2021

1. Pandemin

2. Lokaler

3. Visslan

4. Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, Skolverket 
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

5. Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta

6. ”Skolmiljarden” – tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021

7. Föreningsbidrag

8. Budget 2021

9. Övrig information
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Cindy Balte 
0479528235 
cindy.balte@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Budgetuppföljning 2021
Dnr BUN/2021:2 042  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen, per den 31 mars, med en 
avvikelse på ….. tkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby 
kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige fyra gånger per år (efter 
utfall i mars, april, augusti och oktober). 
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av 
fullmäktige beslutade budgetramen. 

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning mars BUN 2021

 

Eva Andersson Cindy Balte 
Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten
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Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Fastighetsinvesteringar 2022-2026
Dnr BUN/2021:98 040  

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
föreslå barn- och utbildningsnämnden; 

 Att besluta om fastighetsinvesteringar för perioden 2022 – 2026 enligt 
prioriteringsunderlag för fastighetsinvesteringar

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har att inför varje budgetarbete för kommande 
budgetperiod, till Samhällsbyggnadsnämnden inkomma med en prioriteringslista utifrån 
barn- och utbildningsnämndens kommande lokalbehov. Underlaget ska ligga till grund för 
den fortsatta prioriteringen i ett sammantaget lokalinvesteringsbehov för Osby kommun.

Finansiering

Finansiering kommer utifrån beslutad prioriteringsordning för lokalinvesteringsbehov, att 
i samråd med Samhällsbyggnad undersökas för att få ett fullständigt kostnadsunderlag av 
både drift- och investeringskostnader.

Beslutsunderlag

Prioriteringsordning för fastighetsinvesteringar 2022-2026

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Områdeschefer barn- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidschef

Förvaltningschef samhällsbyggnad

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Andersson 
Förvaltningschef 
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Datum
2021-02-28      

Barnkonsekvensanalys
Fastighetsinvesteringar 2022-2026
Dnr BUN/2021:98 040

Vilka barn berör ärendet och hur?
Elever i grundskola och gymnasium beträffande skollokaler och 
skolrestaurang.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
I nuläget gäller ärendet en långsiktig prioriteringsordning för att utröna 
behov av kommande lokalbehov i ett långsiktigt perspektiv. Endast 
elevstatistik har legat till grund för förslag på lokalinvesteringar.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att prioriterad lokalinvesteringslista beslutas



Osby kommun
Datum
2019-10-02
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, beskriv

Nej, motivera



Ifylles av verksamheten

Prioriteringsordning Typ av investering Beskrivning syfte Önskat ibruktagande
Kultur och Fritid

Ishallsvisionen Simhall Ny simhall i ishallsprojektet (Osby simhall är i behov av renovering och uppdatering för att motsvara de kraven som finns idag)2025
Ishallsvisionen Bowlinghall Ny kommunla bowlinghall i ishallsprojeket för slippa hyra lokal av privat fastighetsägare2023

5 Idrottshall/Träningshall Lönsboda innebandy växer så det knakar och kan inte få in mer barn/unga på grund av tiderna inte räcker till.2024
Ishallsvisionen Fotbollsplaner Osby Utöka antalt planer för IFK Osby och avveckal helt gamleby, i samband med ishallsprojektet2023
Önskemål Allaktivietshus/kultur LönsbodaSamlade verksamheter ifrån bibliotek/fritidsgård/musikskola (göra förändrringar i medborgarhuset i Lönsboda)2024
Önskemål Fotbollsplaner/konstgräsplan LönsbodaHelårs träningsarena för fotbollsföreningen 2023
Önskemål Kulturhus Osby Att samla kulturen under ett tak (bibliotek, musikskola, konsthall, fritidsgård, fritidsbank, föreningslokaler)2024

Gymnasieskolan
4 Utbyggnad EkbackeskolanOm/när elevantalet ökar 2022-2025
2 Skolrestaurang Behov av större matsal 2022-2025

Grundskolan
1 Skollokaler till Parkskolan 7-9Volymökning på skolenhet Parkskolan 7-9Höstterminen 2022

Förskolan
Pågående Klockarskogs förskola Samordning av förskolor 2022

Gamlebygårdens förskola
integreras i Klockarskogens
förskola

Övergripande
3 Fritidsbanken Förvaltningsövergripande samverkan



Ifylles av samhällsbyggnad

Kontaktperson Projektnummer År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Reinvesteri
ng

Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson

Stefan Ekvall
Stefan Ekvall

Jessica Jönsson

Christel Torstensson



Driftkostna
ds-
konsekvens
,
beskrivning

Driftkostnadskonsekv
ens, belopp

Kommentarer
samhällsbyggnad
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Barn och utbildning 
Stefan Ekvall 
0709888612 
stefan.ekvall@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Preliminär Gymnasieorganisation 21/22
Dnr BUN/2021:99 617  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden

 Att preliminärt programutbud med antal platser för gymnasiet i Osby kommun för 
läsåret 2021-2022 beslutas

 Att en slutlig organisation för programutbud med antal platser för gymnasiet i 
Osby kommun för läsåret 2021-2022, tas av Barn- och utbildningsnämnden vid 
nämndens möte i juni 2021.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn direkt.
 
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om det utbud av program och inriktningar 
till gymnasiet som Osby kommun ska erbjuda. Detta beslut ska bygga på en tänkt 
organisation som kan matcha sökunderlaget till Osby kommuns gymnasium. Beslutet ska 
ta hänsyn till pedagogiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

Beslutsunderlag

Förslag på programutbud för gymnasieskolorna i Osby kommun.

Barnkonsekvensanalys.

Ärende

Varje år har nämnden att besluta om den gymnasieorganisation som ska finnas i Osby 
kommun gällande programutbud och inriktningar. Underlag för beslut kring 

http://www.osby.se/
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gymnasieorganisationen påvisar elevantal, en tänkt organisation med hänsyn tagen till 
pedagogiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

 

Beslutet skickas till

Områdeschef gymnasium och vuxenutbildning

Verksamhetscontroller Barn och utbildning

Verksamhetsutvecklare

Förvaltningschef

 

Eva Andersson Stefan Ekvall 
Förvaltningschef Områdeschef gymnasie/vuxenutbildning 
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Datum
2021-03-07      

Barnkonsekvensanalys
Preliminär Gymnasieorganisation 21/22
Dnr BUN/2021:99 617

Vilka barn berör ärendet och hur?
Det berör alla de barn/elever som söker till gymnasium i Osby kommun 
inför läsåret 21/22

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod; Ja, barns eget perspektiv har beaktats fast ingen metod 
utan mer på erfarenhet och framtagna scenario. 

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att nämnden beslutar det föreslagna programutbudet.

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Det gäller att få en dynamisk klassrumssituation med lagom stora grupper. 
Blir det för få elever i en klass eller ämnesgrupp får inte eleverna rätt 
förutsättningar för att ta till sig utbildningen. Här behöver man göra 
avvägningar och se till helheten så att barnets/elevens bästa är i centrum.

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, beskriv. Bygger på beprövad erfarenhet i form av tidigare erfarenheter 
av antagningar.

Nej, motivera



Osby kommun
Datum
2019-10-02
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Förslag utbud av program och inriktningar på Gymnasieskolan Ekbackeskolan läsår 2021/2022

Nuläge antal elever 
UTBUD 2021/2022

Program / Inriktningar Årskurs 1

Barn- o fritidsprogrammet X 15

Pedagogiskt arbete X
Socialt arbete X

Ekonomiprogrammet X 20
Ekonomi
Juridik

Naturvetenskapsprogrammet X 6
Naturvetenskap X

Samhällsvetenskapsprogrammet X 26
Beteendevetenskap X
Samhällsvetenskap X

Teknikprogrammet X 15
Teknikvetenskap X
Informations- och medieteknik X

Handels- o administrationsprogrammet X 12
Handel och service X

Hotell- och turismprogrammet X 8
Hotell och konferens

Industritekniska programmet X 10
Svetsteknik

Vård- och omsorgsprogrammet X 11

123

Uförslag utbud av program och inriktningar på Yrkesskolan läsår 2021-2022
Nuläge antal elever 

UTBUD 2021-2022
Program / Inriktningar Årskurs 1 *
Gymnasiesärskolan
Fordonsvård och Godshantering X 1
Vård och Omsorg X 2
Handel, Administration och Varuhantering X 2



Fastighet, Byggnation och Anläggning X 1

Introduktionsprogrammet IMA
Vård och Omsorg X
Handel och Handelsprogrammet X 4

Barn- och Fritidsprogrammet
Park, Fastighet och Anläggning X 3
Fordonsprogrammet X 4
Inriktning personbil X
Inriktning Karosseri och lackering X
Reservdelsman X

17

Skog mark och djur (Program utgått) 1 elev kvar i utbildning, slutar juni 2021

Elever totalt



Antal
Årskurs 2 Årskurs 3 platser Sökt 15/2 Obehöriga

12 6 15 11 4

10 5
2 1

44 39 30 15 3
31 25
13 14

5 12 15 11 2

27 23 20 19 0
21 19

6 4

0 4 15 13 2
2
2

14 14 15 10 5

4 5 15 3 2

7 7 15 3 0

4 14 15 12 6

117 124 155 97 24

antal
Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 platser sökt 15/2

1 5 totalt per läsår
1 2 1
1



1
1 2

7
4 5 totalt per läsår

14 6 1

1

39st
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Barn och utbildning 
Carina Alpar 
0479–528 479
carina.alpar@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Avvikande händelser 200701-20201231, Barn- och familjeenheten
Dnr BUN/2021:97 750  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Barnkonsekvensanalys

Nej, denna redovisning berör endast förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Sammanfattning av ärendet

En avvikande händelse är ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En risk är ett tänkbart 
avsteg från en god kvalitet inom verksamheten. Utifrån Osby kommuns riktlinjer och 
rutiner för hantering av avvikande händelser och risker, ska samtlig personal rapportera 
när sådana inträffar. För att bakomliggande orsaker till avvikelser ska bli tydliga är det 
viktigt att varje avvikelse utreds, analyseras och används i förbättringsarbetet.

Under andra halvåret 2020 har inga avvikelser rapporterats på Barn- och familjeenheten.

Beslutsunderlag

Redovisning av avvikande händelser och risker kopplat till verksamhetens kvalitet på 
Barn- och familjeenheten, juli-december 2020.

 Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enhetschef Barn- och familj

Eva Andersson Carina Alpar 
Förvaltningschef Enhetschef Barn- och familj 

http://www.osby.se/
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Barn och utbildning 
Christel Torstensson 
0479-52 81 81 
christel.torstensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Dnr BUN/2021:58 630  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 Att besluta om barnomsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas i Osby kommun 

alternativt

 Att besluta om barnomsorg på obekväm arbetstid inte ska erbjudas i Osby 
kommun 

Barnkonsekvensanalys

Hänvisar till bifogad barnkonsekvensanalys

Sammanfattning av ärendet

Barn och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att 
undersöka intresset för omsorg på obekväm arbetstid. 

Följande frågor ställdes till vårdnadshavarna i Osby kommun:

 Vilken ort bor du/ni på?
 När behöver du/ni omsorg (nätter, kvällar, tidigt på morgonen och/eller helger)
 Hur ofta behöver ni omsorg? (t ex varje vecka, varannan vecka)

Finansiering 

Se ekonomisk kalkyl

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Enkätundersökning 2015-05-12

Beslut Barn- och skolnämnden 2016-06-21

Resultat av familjers behov av omsorg på obekväm arbetstid i Osby kommun

Ekonomisk kalkyl

Ärende

2015 utredde Barn-och skola, vårdnadshavarnas intresse för omsorg på obekväm arbetstid 

2016–06-21beslutade Barn och skolnämnden att de nya förskolorna i Osby och Lönsboda 
skulle öppna upp för omsorg på obekväm arbetstid.

När förvaltningen efterfrågade vårdnadshavarnas faktiska behov inkom inga svar kring 
behov. Omsorg på obekväm arbetstid pausades och förvaltningen fick i uppdrag att 
bevaka behovet.

Hösten 2020 har Barn-och utbildningsförvaltningen undersökt intresset för omsorg på 
obekväm arbetstid.

Skollagen 25 kap 5§ Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 
förskolan eller fritidshem inte erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Det finns i nuläget ingen lagstiftning som säger att en kommun är skyldig att erbjuda 
omsorg på nätter, kvällar och helger. 

Inom ramen för befintlig budget finns inte någon möjlighet att öppna upp omsorg på 
nätter, kvällar och helger.
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Rektor Annika Martinsson

Rektor Ann-Christine Nilsson

Eva Andersson Christel Torstensson 
Förvaltningschef Områdeschef förskola 
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Postadress Barn och utbildning

283 80 Osby
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Datum
2021-01-21      

Barn och utbildning

Resultat av familjers behov av omsorg på obekväm 
arbetstid 2021
I statistiken framkommer inte antalet barn, endast antalet familjer. Tidig 
morgon är från 05.00, sen kväll är fram till 22.00.
Följande resultat framkom: 

Osby centralort
Sju familjer i Osby centralt har inkommit med behov av omsorg på nätter, 
kvällar, tidig morgon och helger:
Helger: Fyra familjer
05.00 och kvällar 22.00: Fem familjer
Natt: En familj

Lönsboda
Åtta familjer i Lönsboda har inkommit med behov av omsorg på nätter, 
kvällar, tidig morgon och helger:
Helger: Fem familjer
Natt: Två familjer
05.00 och kvällar 22.00: Sju familjer

Killeberg 
05.00 och kvällar 22.00: En familj

Christel Torstensson
Områdeschef Förskolan



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post hvn@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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Datum
2019-10-02      

Barnkonsekvensanalys

Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör ärendet barn direkt eller indirekt?
Ärendet berör barn direkt

Vilka barn?
Barn från 1 år till 12 år

Hur påverkar ärendet barn?
Genom denna omsorgsform skapas en kontinuitet för barn som har 
vårdnadshavarna som arbetar under obekväm arbetstid.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod
Genom enkätfrågor till vårdnadshavarna

Beskriv resultatet
Det finns en önskan om omsorg på obekväm arbetstid, om kommunen 
erbjuder denna omsorgsform skapas en kontinuitet och trygghet för barnen

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Barnets bästa är att kommunen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid.
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

Ekonomi är en stark faktor. Det kan finnas andra prioriteringar som måste 
göras där barn påverkas mer.

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, beskriv
Skollagen 25 kap 5§ Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för 
barn under tid då förskolan eller fritidshem inte erbjudas i den omfattning 
det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens 
situation i övrigt.

Nej, motivera
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Resultat - enkätundersökning 

Behov av öppettider  
i  

förskola och pedagogisk omsorg 
 

 

 

 

Redovisat vid möte 

Fullmäktigeberedningen  

2015-05-12 



Undersökningen 

Mål/syfte Kartlägga behovet av öppettider i förskola och 
    pedagogisk omsorg 

Målgrupp Personer som är, eller kommer vara, i behov  
    av förskola eller pedagogisk omsorg 

Tidpunkt Undersökningen genomfördes 27/4-10/5   
    2015 

Metod  Digital enkät via Osby kommuns hemsida 

Svar   145 personer har besvarat enkäten i sin   
    helhet 

 



Besvarade enkäter 
145 st kompletta svar 
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Fritextsvar 
24 personer har formulerat synpunkter i fritext.  

Exempel: 

Är ensam med mina barn varannan vecka, jobbar själv inom 
barnomsorgen och öppnar då kl 6, har ingen stans att lämna.....  

Har stort behov av dagis på kvällar och helger då jag arbetar som 
undersköterska. Har svårt att få ihop barnvakt alla gånger.  

Även fritis behöver ha öppet kvällar och helger 

Skulle hjälp vår familj mycket med längre öppettider. Vi har ett 
himla pusslande för att få ihop dagarna.  

jag har stort behov av dagis på obekväma tider. Efter sommaren, 
börjar han i nollan och då är han också i stort behov av 
barnomsorg på kvällar och helger.  



forts… 
Ska inte även fritis då få utökade tider om nu dagis kanske 

kommer att få? 

kommer även att ha extra behov av barnomsorg kvällar och helger 
när barnen börjar vanlig skola. 

Behöver nattdagis 

Ängsgården öppnar 6.15 och då går det precis att lösa vissa 
dagar. Ev 6.00 hade varit bättre ex på vintern 

Önskar öppettider som även passar för oss som jobbar i butik.  

För vår del räcker det till 19 

Skulle gärna vilja placera vår son på uteförskolan men det blir 
svårt med tanke på deras stängning 17.00. 

Det behövs ett nattis! 

 



Alt 1 Vardagar 5-22 OB ej fredag OB fredag kväll OB morgon
Morgon 1,5 innan 6.30 1,5
Kväll 4 Mellan 18.30 och 22.30 3,5 3,5

Totalt 5,5 3,5 3,5 1,5
Antal arbetsdagar 253 202,4 50,6 253
Antal timmar/år 1391,5 708,4 35,42 379,5
OB 20,5 50,8 43,2
Total OB 14522 1799 16394
Total OB inkl soc avg 20107 2491 22700
75% tjänst grundlön 337500
Total personalkostnad inkl OB382798
Mat 27830
Total 410628

Alt 2 Alltid öppet
Personal 945000 450 000/anställd, 1,5 tjänst, inkl OB x1,4
Mat 40150 5 barn/ natt. 22 kr/dygn för mat



Total

45298



Kostnad per förskola - Barnomsorg vardagar kl 5-22

Personalkostnad 390 000
Måltider 28 000
Förbrukningsmaterial 25 000

Total 418 000

Summan avser extra kostnad för att en förskola ska
erbjuda omsorg kl 5-22. 
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Barn och utbildning 
Christel Torstensson 
0479-52 81 81 
christel.torstensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24 platser
Dnr BUN/2021:86 632  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

- Att godkänna Prästgårdens ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24 
platser

- Att inte godkänna Prästgårdens ansökan om utökning av Prästgårdens förskola 
med 24 platser

Barnkonsekvensanalys

Områdeschefen för förskolan kontaktade rektor Lotti Pira 2021-02-15 med frågan, hur 
barnen på Prästgårdens förskola varit delaktiga i beslutet. På Prästgårdens förskola har de 
infört barnråd en gång per månad och där har barnen varit delaktiga. 

Sammanfattning av ärendet

Osby pastorat ansöker om utökning av 24 förskoleplatser på Prästgårdens förskola från 
och med 2021-08-01. Utökningen möjliggörs genom att pastoratet köper in en buss där 
utökningen av förskolan ska bedrivas.
Finansiering

 3 464 184 

Se bilaga ekonomisk kalkyl

Beslutsunderlag

Ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24 platser.
Bilaga 1–5

http://www.osby.se/
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Bilaga 6–16
Svar på barn- och utbildningsförvaltningens frågor
Ekonomisk kalkyl
Mailkonversation med transportstyrelsen

Ärende

Sedan januari 2018 har pastoratet haft en pågående process för att utreda förutsättningarna 
för en utvidgning av verksamheten. Osby pastorat projektera för en ny förskola, men fick 
avslag på grund att förändringar i detaljplanen måste göras, vilket kan dra ut på tiden. I 
väntan på att kunna uppföra en ny byggnad väljer nu Osby pastorat ett alternativ genom 
bussförskola för 24 barn och tre pedagoger.  
Barnen kommer att turas om att ha sin verksamhet förlagd i förskolebussen med ett 
intervall på var tredje vecka.
Se vidare bilaga; Ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24 platser.
2021-02-02 kontaktade områdeschefen för förskolan miljöinspektör Kristoffer Banasik 
med ett antal frågeställningarna.
Se bilaga; Mailkonversation
2021-02-02 kontaktade områdeschefen för förskolan Transportstyrelsen med en fråga: Är 
det tillräckligt med ett vanligt busskort för att köra 24 förskolebarn i buss?  När räknas det 
som yrkesmässig trafik?  
Svaret inkom samma dag från Jimmie Danielsson, Transportstyrelsen; Yrkesmässig trafik 
är det om man tar betalt för att transportera personer.
Men även om det inte är yrkesmässig trafik krävs det mer än D-behörigheten. Då 
transporten sker med buss i jobbet krävs även ett yrkeskompetensbevis och ett förarkort 
till färdskrivaren.
Se bilaga; Mailkonversation
Barn och utbildningsförvaltningen menar att det är av stor vikt att pastoratet inkommer 
med yrkeskompetensbevis och hur pastoratet ska hantera färdkort.
2021-02-11 kallades rektor Lotti Pira till ett möte med ett antal frågeställningar från barn 
och utbildningsförvaltningen. Vid mötet närvarade områdeschef Christel Torstensson. 
Se bilaga; Svar på barn- och utbildningsförvaltningens frågor
Vid mötet framkom det att bussen endast är byggd för 22 barn, rektor Lotti Pira menar att 
bussen ska byggas om för 24 barn.
Det framkom också att bussen inte var handikappanpassad, vilket också ska ske vid en 
ombyggnad av bussen.  
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Skolchef Osby Pastorat Klas Roos

Rektor Lotti Pira Osby Pastorat

Områdeschef förskola Osby kommun

Administratör Christina Svensson

Controller Cindy Balte 

Förvaltningschef barn- och utbildning

Eva Andersson Christel Torstensson 
Förvaltningschef Områdeschef förskola 



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post hvn@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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Datum
2019-10-02      

Barnkonsekvensanalys

Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör ärendet barn direkt eller indirekt?
Ja direkt

Vilka barn?
Blommor Knoppar och Plantor

Hur påverkar ärendet barn?
Deras vardag var tredje vecka

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod
Genom samtal på barn och elevråd studiebesök på bussen

Beskriv resultatet
Barnens utlåtande  var positivt

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att de får resa med bussen var tredje vecka för att uppleva 
utomhuspedagogik och utforska sin lärmiljö
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Om det finns barn som absolut inte vill följa med i bussen får man se till 
att dessa kan finnas kvar i befintlig miljö på förskolan

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Förskole bussar finns i många kommunen och vi har tillgodo gjort oss 
deras erfarenheter

Nej, motivera











Bidragsbelopp 2021 144 341

Bidragsbelopp/mån 12 028

Utökning, platser 24

Antal månader 5

Total kostnad 2021 1 443 410

Total kostnad 2022 3 464 184 (baserat 2021 års bidragsbelopp)

Utökning av platser Prästgårdens förskola 2021/2022



Transportstyrelsen.
Hej Torstensson, Christel!

Tack för din fråga med ärendenummer TSM 2021/1942.

Fråga: 
Hej!

Är det tillräckligt med ett vanligt busskort för att köra 24 förskolebarn i buss?  När räknas det som 
yrkestrafik? Med vänlig hälsning Christel

Svar:
Hej!
Yrkesmässig trafik är det om man tar betalt för att transportera personer.
Men även om det inte är yrkesmässig trafik krävs det mer än D-behörigheten. Då transporten sker 
med buss i jobbet krävs även ett yrkeskompetensbevis och ett förarkort till färdskrivaren.

Med vänliga hälsningar
Danielson Jimmy

Sektion regelinformation
Transportstyrelsen

Miljöinspektören
Hej Christel,

Ursäkta mitt sena svar! 

Jag har inte fått nån sån här fråga tidigare så jag vet faktiskt inte hur det hanteras. Man kan ju kolla 
med andra bussbolag och hur de gör med latrinet från toaletten. Jag antar att de kör till en 
uppsamlingsplats, t.ex. en camping där de tömmer innehållet i avsedd brunn? Eller om det är en 
latrinkassett som man själv kan plocka bort och tömma? Man kan kanske komma överens med 
Ögrab, så de kan komma och tömma den?

Med vänlig hälsning 

Johan Sandberg
Miljöinspektör
Miljö- & Byggenheten
Kommunstyrelseförvaltning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 84 55
Växel: 0479 - 52 80 00



Miljö och hälsoskydd

Hej!

Jag har fått vidarebefordrat ditt svar till Prästgården.

Jag har några frågor eftersom jag tar fram underlaget till nämnden.

Vem är det som gör inspektionen som du beskriver i ditt svar? Anser du att barn och 
utbildningsförvaltningen har något ansvar i den frågan?

Önskar dig en bra dag!

Mvh Christel

Hejsan, 

Inspektionen kommer jag att utföra, det gäller alltså tillsyn enligt miljöbalken med avseende på 
hälsoskydd.

I samband med att jag gör inspektionen av prästgårdens förskola tar jag då även en titt på rutinerna 
för skolbussen. Detta kommer att bokas in i förväg så det blir ingen inspektion utan förvarning. 

Med vänlig hälsning/ 

Annika Petersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- & Byggenheten
Kommunstyrelseförvaltning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 83 45
Växel: 0479 - 52 80 00
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283 80 Osby
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Datum
2021-02-23      

Barn och utbildning
Christel Torstensson, 0479-52-81-81
christel.torstensson@osby.se

Underlag för utökade platser.

 
 Som jag förstår det av ansökan är det tänkt att alla 3–5 åringar på 

Prästgården ska följa med på kontinuerligt på utflykter? Är det rätt 
uppfattat? Kommer vårdnadshavarna få vetskap on när ”mitt” barn är på 
utflykt? 

Ja, vi planerar att låta alla 3–5 åringar tillbringa tid i förskolebussen. 
Vårdnadshavare kommer att få information om i vilken grupp barnet tillhör och 
vilken dag barnet tillbringar dagen i förskolebussen. I ett tidigare skede, vid tiden 
för vår ansökan till er, planerade vi att 3–5 åringarna skulle ha sin undervisnings- 
och utbildningstid förlagd till förskolebussen 1–2 dagar i veckan. Nu lutar vi mer åt 
de olika grupperna kommer att tillbringa tid i bussen en vecka i taget. Det är fullt 
möjligt att formerna för hur tiden i förskolebussen organiseras kommer att skilja 
sig åt mellan olika läsår. 
 

 Vårdnadshavarna måste skriva under en samtyckesblankett att de ger sitt 
medgivande till att barnen transporteras i buss? Hur ska den blanketten 
utformas? Tacksam för förslag. 

På vår befintliga medgivandeblankett skriver föräldrarna redan på om deras barn 
får åka i buss då vi redan gör utflykter med vår minibuss. Vi skickar gärna över 
blanketten till er. 

 Vad gör man när bussen inte kan köra på grund av väderlek/väglag? 

De dagar väglaget omöjliggör utflykter kommer förskolebussen stå parkerad på 
våra parkeringsplatser, men förhoppningsvis blir det relativt få dagar per år det 
inte är möjligt att genomföra utflykter. Barnen kommer då att vistas i vår närmiljö. 
Vi har en stor ekbacke, som pastoratet äger, precis i anslutning till 
parkeringsplatserna och det är nära till lekplats och till den stora Prästängen. 

Hur säkrar ni upp utflyktsmålet? 
Platserna som vi kommer att besöka säkras på plats av pedagogerna innan 
förskolebussen besöker respektive utflyktsmål. Val av utflyktsmål kommer att 
bestämmas av vad vi vill uppnå just då. Vi vill att utflyktsmålet ska förstärka och 
underlätta barnens lärande. När vi exempelvis samtalar om och undervisar om 
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hållbarhet kan vi förstärka det vi samtalar om genom att exempelvis besöka ett 
lantbruk som bedriver hållbar och ekologisk produktion. Vi vill att barnen ska få 
god kännedom om sin närmiljö så vår inriktning kommer att vara att under ett år 
besöka relativt många olika platser. På så vis tränas barnen på att kunna hantera 
Och anpassa sig till nya miljöer. 

 Vad händer om busschauffören blir sjuk under utfärden, hur ser planen ut 
för det? 

Om busschauffören blir sjuk under dagen byts chauffören ut mot annan chaufför 
som finns på Prästgården. Vi kommer till att börja med ha två pedagoger som har 
busskörkort med YKB. Båda dessa chaufförer kommer en vanlig dag att följa med 
på bussen. Om båda är sjuka kommer bussen stå parkerad på våra 
parkeringsplatser och då kommer närområdet användas för utomhusvistelse. På 
sikt är planen att ha totalt tre pedagoger med busskörkort inklusive YKB. På så vis 
får vi än större beredskap för frånvaro på grund av sjukdom/semester. 

 Hur långa bussturer ska barnen åka? 

Resorna kommer att vara ca 15–25 minuter långa i vardera riktningen. Det innebär 
att det i huvudsak är närområdet som kommer att besökas. Det vill säga trakten 
runt Osby, Visseltofta, Loshult/Killeberg och Hästveda. Vid några få tillfällen per 
termin kommer det genomföras längre utflykter för att besöka något särskilt. 
Exempelvis Vattenriket i Kristianstad och Hovdala Slott. 

 Enligt räddningstjänsten ska förskolepersonalen ha kompetens inom 
utrymning och brandskydd. Beskriv planen på hur det arbetet systematiskt 
och kontinuerligt ska se ut? 

Förskolepersonalen som medföljer bussen kommer att utbildas, så att de får 
kompetens inom brandskydd samt utrymning av barn från bussar. Denna 
kompetens kommer att övas halvårsvis och alltid vid ny personal/vikarier. 
Kompetensen kommer att dokumenteras. 
Vi kommer att säkerställas att samtliga personer i bussen kan utrymma, även i 
händelse av att bussen hamnar på sidan. Vi kommer att se till att det går att 
utrymma horisontellt. Om bussen skulle hamna på sidan görs utrymning via 
taklucka som finns monterad på bussen. Personalen kommer att utbildas så att de 
är säkra på hur taklucka och nödhammare fungerar. Detta kommer att övas 
kontinuerligt och alltid vid ny personal/vikarier. 
Personalen kommer löpande, varje vecka, att göras uppmärksamma på att de har 
ansvar för att assistera barnen att utrymma förskolebussen i händelse av 
exempelvis en olycka. Detta är väldigt viktigt då barn i förskoleåldern är beroende 
av förskolepersonalen för att kunna utrymma säkert. 
Dels kommer personalen att genomgå professionell utbildning i utrymning och 
brandskydd, dels kommer vi göra besök på förskolor som har förskolebussar och 
lära av deras arbete kring utrymning och brandskydd. 
Vi kommer vara satsa mycket tid och resurser på säkerheten. Det är viktigt för oss, 
barnen och föräldrarna att veta att vi gjort allt vi kan för att undvika olyckor och 
om något ändå händer så ska personalens vara väldigt säker på vilka åtgärder som 
ska vidtas. 

 Ni beskriver i er ansökan att utflykterna kommer att vara ca 20–25 
minuter, hur många sådana utflykter beräknar ni göra på en dag? 
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Det kommer endast att genomföras en utflykt per dag till ett resmål. Vad vi menar 
när vi skriver att utflykterna kommer att vara 15–25 minuter är att resan till 
utflyktsmålet kommer att ta 15–25 minuter. Sedan kommer vi att tillbringa flera 
timmar på utflyktsmålet och därefter köra tillbaka till parkeringsplatserna vid 
Prästgården. 

 Bussen är byggd för 22 barn men ni har ansökt om 24 platser, hur kommer 
det sig?

Om Prästgården får beviljat med 24 platser kommer bussen att byggas om till 24 
platser. 

 Hur har ni anpassat bussen för barn med rörelsehinder?

Vi har varit i kontakt med bussbolaget och de kommer att handikappanpassa 
bussen.

 Hur har barnen varit delaktiga i beslutet?

Vi har barnråd och elevråd där har de varit delaktiga. Inga anteckningar finns om 
detta. (undertecknad skickar över barn-och utbildningsförvaltningens blankett 
barnkonsekvensanalys)

 Hur har vårdnadshavare varit delaktiga?

Genom information på föräldramöte och föräldraråd.

 Var ska bussen stå parkerad när den inte används? Enligt chefen för 
fastighet måste det vara ett avstånd på 8 meter till närmaste byggnad. 

Pastoratet äger flera parkeringsplatser i närheten av Prästgården. Dessa 
parkeringsplatser ligger på ett avstånd på över 8 meter till närmaste byggnad. 
Förskolebussen kommer att parkera på någon av dessa parkeringsplatser.

 Enligt transportstyrelsen krävs det mer än D-behörighet för att framföra en 
buss i yrket? Det måste finnas ett yrkeskompetensbevis och ett förarkort 
till en färdskrivare, det framkommer inte i er ansökan hur ni tänkt med 
det? 

Vid start kommer två av våra anställda att ha tagit busskörkort inklusive 
yrkeskompetensbevis. Vi har kontakt med körskola, så att allt ska hinna bli klart till 
start. Vi kommer att följa alla regler vad gäller färdskrivare. För oss är säkerheten 
oerhört viktigt och det är givetvis centralt att vi följer alla bestämmelser till punkt 
och pricka. 

 Hur hanteras spillvatten, både gråvatten och septiktank? 

Spillvatten, gråvatten och septiktank kommer hanteras på samma sätt som 
spillvatten från husbilar hanteras. I alla kommuner finns det möjligheter att lämna 
av detta på avsedd plats. De andra förskolor vi varit i kontakt med har löst det på 
olika sätt beroende på hur respektive hemortskommun valt att lösa detta. En del 
har tömt direkt på ett reningsverk, en del har tömt i en särskild, av kommunen 
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anvisad, avloppsbrunn. Oftast på någon gata på ett industriområde. En del har 
tömt på något lokalt bussbolag. Hur vi exakt kommer att göra beror på hur ni 
kommunen har valt att anordna lösningar för husbilar och liknande. Vi kommer att 
i god tid före att bussen levererats ha undersökt på vilken plats det blir bästa att 
tömma spillvattnet, septiktanken och gråvattnet. 

 Räcker det med en toalett per 24 barn. Vad säger hälsoinspektören? 

Vi har haft kontakt med miljöförvaltningen via Kristoffer Banasiak och 
Annika Pettersson. De har tagit del av offerten där förskolebussens 
utformning beskrivs. Just toalett har de inte haft några synpunkter på. Just 
toalett har de inte haft några synpunkter på. Utan samtalen har handlat 
om hur vi löser mathanteringen. Vi har inte kunnat finna någon 
bussförskola som är utrustad med mer än en toalett och då finns det ändå 
väldigt många bussförskolor i landet. Kommuner som Enköping, Lund, 
Malmö, Växjö, Haninge, Linköping, Uppsala och Uddevalla har alla 
förskolebussar med endast en toalett. Att ha en toalett innebär självklart 
Att ha en toalett innebär självklart att pedagogerna kommer att behöva ha 
rutiner för barnens toalettbesök, så att inte det inte uppkommer 
kösituationer. 

Christel Torstensson
Områdeschef Förskolan
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Barn och utbildning 
Jane Mårtensson 
0479–528 236 
jane.martensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Arkivbeskrivning
Dnr BUN/2021:74 004  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden  

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning Barn- och 
utbildningsförvaltningen, giltig från 2021-04-01.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn då det enbart behandlar arkivbeskrivning.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Arkivlagen 6§ ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. 

Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slags handlingar som kan finnas i 
myndighetens arkiv samt hur arkivet är organiserat. Samråd med arkivarie Erika Lilja-
Englund har skett.

Beslutsunderlag

- Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden, daterad 2021-02-10.

- Organisationskarta över Barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2021-02-10.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Registrator Barn- och utbildningsförvaltningen
Arkivarie Erika Lilja-Englund

Eva Andersson Jane Mårtensson 
Förvaltningschef Administratör 

http://www.osby.se/
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Chefer inom förvaltningen 



Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
- Administration
- Registrator
- Barnomsorgshandläggning
- Grundskolehandläggning 
- Verksamhetsutvecklare

Förskola
- Förskola
- Pedagogisk omsorg
- Öppen förskola

Grundskola
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Fritidshem
- Skolskjutssamordning

Gymnasiet
- Gymnasieskola
- Yrkesskolan
- Barn- och elevstödsenhet
   (central)
- MLA

Kultur- och 
fritidsenheten

- Lokaler, anläggningar
- Föreningar
- Bibliotek
- Simhallar
- Ishall
- Fritidsgårdar
- Musikskolan

2021-03-23 Sida 1

Barn- och utbildningsnämnden
2021-02-10



Arkivbeskrivning 

Myndighetens namn  
Barn- och utbildningsnämnden 

Myndighetens tillkomstår 
(och ev. föregångare) 

Skolstyrelsen 1974-1991 
Socialnämnden 1974-1981 
Socialnämnden 1982-2014 
Utbildningsnämnden 1992-2014 
Barn- och skolnämnden 2015-2018 
Barn- utbildningsnämnden 2019-2021
Barn- utbildningsnämnden 2021-

Datum för arkivbeskrivning 
 

2021-02-10

Arkivorganisation och kontaktpersoner  
 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Registrator Barn- och utbildningsförvaltningen 
Arkivansvarig 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Förvaltningschef 

Arkivsamordnare 
(ej obligatorisk)  

 

Arkivombud 
 

Ansvarsområde 

Registrator Barn- och utbildningsförvaltningen 
Registrator  Kultur- och fritid 
Registrator Grundskolor: 

-Örkenedskolan,  
-Hasslarödsskolan,  
-Klockarskogsskolan,   
-Parkskolan, Killebergsskolan, Visslan. 
Gymnasium:  
-Ekbackeskolan, Yrkesskola 



Organisation och verksamhet 
 
Tidigare verksamheter tillhörde Skolstyrelsen, Socialnämnden och 
Utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden (UN) omfattade all utbildningsverksamhet inom kommunen.  
Fritidsverksamheterna simhall, fritidsgårdar och bibliotek ingick i UN.  
 
Årsskiften 2014/15 delade sig nämnden till två förvaltningar. Dåvarande Barn- och 
skolnämnden (BSN) omfattade förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola, 
elevhälsa samt barn- och familjeenhet. 
 
År 2019 bildades Barn-och utbildningsnämnden (BUN).  
Dåvarande Barn- och skolnämnden (BSN) omfattande förskola, grundskola, 
grundsärskola, musikskola, elevhälsa samt barn- och familjeenhet.   

Kommunstyrelsen (KS) omfattande gymnasium, yrkesskola, vuxenskola, 
fritidsverksamheterna simhall, ishall, fritidsgårdar och bibliotek.  Tre 
förvaltningar inom två nämnder (BSN och KS) sammanfördes och blev en 
förvaltning och nämnd (BUN). 

År 2019 bildades Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
Dåvarande Barn- och utbildningsnämnden (BUN) omfattande förskola, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, musikskola, elevhälsa samt barn- och familjeenhet, 
gymnasium, yrkesskola, vuxenskola, kommunala aktivitetsansvaret, 
fritidsverksamheterna simhall, ishall, fritidsgårdar och bibliotek.
20210401 bildas Arbete- och välfärdsförvaltningen (AoV) där den nybildade 
förvaltningen kommer att omfatta all socialtjänst gällande vuxen samt barn- och familj, 
all verksamhet kring arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildningen samt det kommunala 
aktivitetsansvaret. 
Detta medför en förändring för Barn- och utbildningsnämnden (BUN) från den 
20210401 då delarna kommunala aktivitetsansvaret, vuxenutbildning och socialtjänsten 
Barn- och familj övergår till den nya förvaltningen Arbete- och välfärd (AoV). 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) kommer omfatta förskola, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, barn- och elevstödsenhet, MLA, gymnasium, yrkesskola, 
fritidsverksamheterna simhall, ishall, fritidsgårdar, musikskola och bibliotek.  
Myndigheter med samma verksamheter 
 

   



Register, förteckningar och sökmedel  
 
Allmänna handlingar går att finna i närarkiv, dokumentskåp, kommunarkiv samt i 
digitala verksamhetssystem. Förteckningar över handlingar finns i diarium, postlista 
arkivförteckning och i informationshanteringsplan. 
 
Följande digitala system används inom Barn- och utbildningsförvaltningen: 
 
Lex, kommunens allmänna diarium.  
IST-förskola, förskola och fritidshemsregister - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
IST-skola, skolregister - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Extens, skolregister - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Vikariebanken, vikariepool - Bemanningsenheten. 
PMO, elevstödsenheten - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Optiplan, skolskjuts, resekort - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Infomentor, skolregister - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
IKE, Interkommunal ersättning - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
HRM, kommunens allmänna lönesystem. 
Skola24, schemaläggningssystem - Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Dexter, gymnasieregister, systemstöd för lärare, elever, vårdnadshavare - Barn- och                   
Utbildningsförvaltningen. 
Visma, kommunens allmänna ekonomisystem. 
Office 365, kommunens allmänna IT-system. 
Stratsys, månadsuppföljning bokslut, struktur för systematiskt kvalitetsarbete – Barn-                    
och utbildningsförvaltningen. 
KIA, kommunens allmänna incidentrapportering. 
Skanegy.se, hitta information om program och gymnasieutbildningar - Barn- och                      
utbildningsförvaltningen. 
Biblioteka, utlåningsautomat, låntagare lånar och återlämnar böcker själva, öppnar                     
dörren vid tider då biblioteket har stängt - Bibliotek - Kultur- och fritid. 
Actor- hanterar bidrag, lokalbokning, kassa simhall- och ishall - Kultur och fritid 
BOOK- IT, Bibliotekssystem, registrera låntagare, utlåning även nyinkomna böcker,   
gallring av böcker, reservera böcker, böcker - Kultur- och fritid. 
Mac-adressregister, skapar wifi inloggning – Barn- och utbildningsförvaltningen.
CSN, studiebidrag, söka studielån - Centrala studiestödsnämnden. 
Stringendo, Musikskolan elevregister – Kultur- och fritid.



Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan använda 
 
Postlista. Sökfunktion på www.osby.se 
 
Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller 
lämnar till andra 
Migrationsverket, Ansökan asylsökande, kvartalsvis. 
Skatteverket, Befolkningsuppdatering, veckovis. 
SCB, Statistik, årsvis.

Gallringsregler 
 
Se Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan. 
Hänvisning till dokumenthanteringsplan/informationsplan, 
gallringsbeslut mm 
Dokumenthanteringsplan  Beslutad 2019-03-19 
Informationshanteringsplan, revidering uppe för beslut.  
  
Sekretessbestämmelser 
 
Sekretessbestämmelser från offentlighet och sekretesslagen. 
 
21 kap. 7§ Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett 
i vilket sammanhang uppgiften förekommer 
 
23 kap. 1–5§ Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 
 
25 kap. 1§ Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, 
m.m. 
 

Hantering av informationsmängder 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar personuppgifter inom barnomsorg, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola, förskoleklass, gymnasium, yrkesskolan, barn- 
och elevstödsenheten, MLA, kultur- och fritidsenheter som musikskola, bibliotek, 
fritidsgårdar, is- och simhallar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett GDPR-ombud. 

http://www.osby.se/


Bilagor:  
 
Organisationskarta 

 
 
Styrdokument 

• Arkivreglemente 
• Bilaga till arkivreglemente innehåller bl.a. arbetsuppgifter för 

arkivansvarig och arkivombud. 
• Instruktion till blanketten ”Arkivbeskrivning”, VerkSAM Beskrivning 
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Barn och utbildning 
Jane Mårtensson 
0479–528 236 
jane.martensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Informationshanteringsplan
Dnr BUN/2021:75 004  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Informationshanteringsplan Barn- 
och utbildningsförvaltningen, giltig 2021-04-01.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn. Ärendet behandlar enbart en plan för informationshantering.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2017-04-24 §50 antagit arkivreglemente för Osby kommun. 

Alla handlingar som kommer in eller upprättas inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
tillhör myndigheten. Av informationshanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska 
bevaras, var de ska förvaras samt när de ska gallras.
Planen ska ses över minst en gång om året och utöver det revideras vid förändringar som 
påverkar informationsförvaltningen. Förändringar i myndighetens arkivbildning ska 
meddelas arkivmyndigheten och arkivarien.

Beslutsunderlag

Informationshanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen daterad 2021-02-19.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Registrator Barn- och utbildningsförvaltningen 

Eva Andersson Jane Mårtensson 
Förvaltningschef Administratör 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Arkivarie



 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Informationshanteringsplan 
Rutin

Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum: 2021-xx-xx
Framtagen av: Jane Mårtensson, registrator Dokumentansvarig: FC Eva Andersson 
Uppdaterad: 2021-03-11 Diarienummer: BUN/2021:75
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Barn- och utbildningsförvaltningen 3
Lagstiftning och rekommendationer 3
Förklaringar                 4,5
Registreringsskyldighet, överklagan 6
Gallring 7
Arkivering gällande skyddad identitet 8
Centralförvaltning, gemensamma dokument               9–17
Skolskjuts, resekort/reseersättning/inackorderingsbidrag              18,19
Fritidshem                   19
Förskola              20,21
Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola             21–26
Gymnasieskola/Yrkesskolan             26–29
Kultur och fritid              30,31
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Barn-och elevstödsenheten                   32
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Skoldatateket                   33
Skolhälsovård                   34
Syokonsulent                      35

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för Barn- och utbildningsförvaltningen, förskolor, 
fritidshem, grundskolor, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, musikskola, ishall, 
simhall, bibliotek, fritidsgårdar, barn- och elevhälsa.
Alla handlingar som kommer in till-, eller upprättas av Barn- och utbildningsförvaltningen tillhör 
myndigheten. Handlingar ska gallras/bevaras enligt den antagna informationshanteringsplanen.
Av informationshanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska 
gallras. Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras.

Lagstiftning och rekommendationer
Gällande bestämmelser om arkivering, gallring och hantering av dokument inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen finns bland annat i Tryckfrihetsförordning (TFA) Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL), Offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) och även i Arkivlagen 
(AL). Information om dokumentationsskyldighet finns även i Förvaltningslagen (FL) Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen (PSL) och Dataskyddsförordningen 
(EU/2016/679) (GDPR).
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Förklaringar
Allmän handling
En handling anses som allmän om den är inkommen till-, upprättad av- eller förvaras hos 
myndighet. En allmän handling kan vara ett pappersdokument eller en elektronisk lagrad 
uppgift i ett datasystem. Allmänna handlingar avser handlingar som i sin helhet är offentliga 
eller handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter.
Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, exempelvis fristående skrivelser och 
utredningar, blir allmänna när de är färdigställda. Protokoll blir allmänna efter justering. 
Alla händelser av vikt i ett ärende, som lämnats muntligt eller som inkommit skriftligt, ska 
dokumenteras. Denna tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling.
Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med informations-
hanteringsplanen. 

Arkivläggning
Arkivläggning betyder att handlingarna, efter handläggning eller annan åtgärd, placeras i en 
förutbestämd ordning.

Bevaras
Handlingen bevaras för all framtid i kommunarkivet.

Databärare
En databärare är ett fysiskt medium avsett för transport och lagring av data, 
t.ex. CD, DVD, USB-minne.

Expediera handling
Expediering betyder att handlingen skickas till enskild eller annan myndighet som inte lyder 
under den egna nämnden eller styrelsen.

Förvaring av allmänna handlingar 
Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot 
förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Arkivlokalen ska stå emot brand i två 
timmar; inga vattenbärande rör får finnas i lokalen och låset ska vara i minst skyddsklass 2. 
Om nya arkivlokaler ska uppföras bör kommunarkivet kontaktas. Har man mindre mängder 
handlingar kan man förvara dessa i dokumentskåp, men de ska då klara samma krav som 
arkivlokaler. Arkivreglerna gäller även information som förvaras digitalt.

Handlingar
Med handling menas en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. 

Inkommen handling
En handling anses som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller 
har kommit behörig befattningshavare tillhanda. Alla till kommunen inkomna handlingar, 
förutom de av ringa betydelse, ska datumstämplas vid ankomst.



Sida 5

Kommunarkiv
Arkivarien har hand om kommunarkivet. Dit skickar verksamheterna de handlingar som 
ska bevaras för all framtid. Arkivet kan även, efter överenskommelse med verksamheten, 
ta emot gallringsbara handlingar.

Minnesanteckningar 
En minnesanteckning som har tillkommit som ett stöd i handläggningen av ett ärende och 
som inte tillför ärendet något nytt är inte en allmän handling. Minnesanteckningen ska 
rensas ut innan ärendet avslutas. 
Interna handlingar, exempelvis mötesanteckningar, är i regel allmänna handlingar.
En minnesanteckning blir till en allmän handling om den expedieras eller tas om hand för 
arkivering. 

Myndighet
Med myndighet menas alla kommunala organ som ingår i den kommunala organisationen.

Närarkiv
Ett närarkiv är ett låsbart och brandsäkert skåp eller rum i närheten av tjänstemannen.

Rensning  
Före arkivläggning tas handlingar bort som inte utgör allmän handling, exempelvis 
arbetsmaterial och minnesanteckningar.

Upprättad handling
En handling anses vara upprättad när den expedieras utanför myndigheten eller när 
ärendet som den ingår i avslutas. En handling som inte ingår i något ärende anses vara 
upprättad när den har registrerats i diarium, journal eller protokoll.

Ärendeakt
Med ärendeakt menas akter som sparas i ett diarium.
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Registreringsskyldighet

Registrering av inkomna handlingar
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar, med vissa undantag, 
registreras eller upprättas i ett register så snart de har inkommit till kommunen. Registret 
ska hållas tillgängligt för allmänheten.
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de istället hålls 
ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har inkommit till-, eller upprättats av 
förvaltningen.
Handlingar som omfattas av sekretess ska registreras i det allmänna diariet/ 
handlingsförteckningen. Handlingen ska förses med en sekretessmarkering för att 
uppmärksamma att särskild sekretessprövning ska göras om handlingen begärs utlämnad.
Handlingar som tillhör personakter samt handlingar som enligt Patientdatalagen ingår i en 
vårdtagares patientjournal ska, trots att de omfattas av sekretess, inte registreras i det 
allmänna diariet/handlingsförteckningen. De ska istället hållas ordnade i särskilda fysiska 
akter och/eller elektroniska register. 
E-postmeddelande av vikt ska vidarebefordras till förvaltningens registrator med 
notering att handlingen ska diarieföras. 
Vid meddelande av vikt, i röstbrevlåda eller SMS, görs en tjänsteanteckning som skickas till 
förvaltningens registrator med notering att det ska diarieföras. Observera! Vid hot eller liknande 
situationer kan det vara av värde att bevara den ursprungliga informationsbäraren. Radera inte 
meddelandet!
Inkommen information av vikt, via webbtjänst i något av förvaltningens 
verksamhetssystem eller via sociala medier, skrivs ut på papper och skickas till 
förvaltningens registrator med eller via sociala medier, skrivs ut på papper och skickas till 
förvaltningens registrator med 

Överklagan

Vid överklagan ska följande handlingar registreras i det allmänna diariet (Lex):
 Prövning av överklagandet
 Dom från berörd distans
 Kompletteringar i ärendet
 Undantag från registreringskravet

Handlingar av uppenbart ringa värde för verksamheten, t.ex. reklam och inbjudningar, 
behöver inte registreras. 
Handlingar så som betygshandlingar, fakturor och protokoll, behöver inte registreras i 
diarium om de hålls ordnade så att man utan svårighet kan fastställa om de har inkommit 
till eller upprättats av kommunen. 
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Gallring
Vid gallring förstörs handlingen så att informationen inte går att återskapa. 
Gallring ska ske av både pappersburen och digital information. 
Dataregister måste gallras regelbundet. Inaktuella personuppgifter får inte sparas i 
register enligt Dataskyddsförordningen (EU/2016/679). Ska uppgifterna bevaras måste 
de skrivas ut på papper.
Gallring efter 5 år innebär att handlingen ska gallras tidigast fem kalenderår utöver det år 
handlingen inkom/upprättades.
Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska vid gallring alltid 
tuggas sönder av dokumentförstörare eller läggas i sekretesstunna.

Gallring enligt 5 / 15 / 25
Akter som berör personer med födelsedatum 5, 15 eller 25 ska föras över till kommunarkivet 5 
år efter sista anteckning och ska bevaras i sin helhet för forskningsändamål. Uppgifter som 
enbart finns i digital form skrivs ut på papper och tillförs den fysiska akten.

Omedelbar gallring 
En handling kan gallras omedelbart om innehållet har överförts till en ny databärare. Om den 
först inkomna handlingen påförts ankomststämpel bör den bevaras tills dess att ärendet har 
avslutats. Ankomsttiden kan även dokumenteras i diariet. I de fall ärendet för 
myndighetsutövning mot enskild bör handlingen bevaras till dess att överklagandetiden har löpt 
ut.
Ett meddelande i exempelvis röstbrevlåda, som tillfört en ärendesakuppgift, kan 
gallras omedelbart om innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförs 
övriga handlingar i ärendet. 

Handlingar som kan gallras vid inaktualitet 
Vissa allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse är gallringsbara vid inaktualitet. 
Gallring vid inaktualitet innebär att den ansvarige själv gör bedömning när handlingen ska 
förstöras. Handlingarna får inte kräva åtgärd. Handlingarna får inte ha påförts anteckning 
som tillfört ärendet sakuppgift.
Följande handlingar kan gallras vid inaktualitet:

 Kopior och dubbletter vars original redan finns arkiverade hos myndigheten. 
 Förfrågningar, anteckningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller        

rutinmässig karaktär.
 Handlingar som har inkommit för kännedom. 
 Inkomna handlingar som inte berör myndighetens förvaltning.
 Tillfälliga förteckningar så som register och listor som har tillkommit för att        

underlätta myndighetens arbete. 
 Mottagnings- och delgivningsbevis.
 Inlämningskvitton.
 Underlag för myndigheternas interna planering när sammanställning eller annan        

bearbetning är klar. Gallring ska bara ske då handlingar inte i övrigt har någon funktion.
 Trycksaker som inte har betydelse för ärendet.
 Utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse har upphört i och med att        

slutlig handling har färdigställts.
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Arkivering av handlingar gällande barn och elever med skyddad identitet
Respektive rektor tar kontakt med kommunens arkivarie direkt efter terminsslut för 
personlig överlämning av betyg och övriga aktuella dokument.
De handlingar som ska överlämnas till arkivarie är:

 Betyg
 Elevdokumentation/IUP
 Intagningshandlingar/ Protokoll
 Skolhälsovårdsjournaler
 Elevvårdskonferensprotokoll
 Psykologiska och andra barn/elevutredningar
 Nationella prov
 Skriftliga omdömen
 Andra typer av dokument som enligt lag ska arkiveras.

Originalhandlingar som endast finns i ett exemplar får aldrig skickas med/till eleven. 
Original ska alltid arkiveras i kommunarkivet.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Central förvaltning/gemensamma dokument
Överföring tillHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras Anmärkning

Adresslistor Pärm/G-mapp Vid inaktualitet

Anmälan; Lex Maria, Lex 
Sarah m.fl. Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras Original skickas till 

berörd instans.

Anställningsavtal

Ett ex skicks till 
HRenheten. Ett ex 

skickas till den 
anställde.

Ansökan till 
Migrationsverket m.fl Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Arbetsskade- och 
tillbudsrapporter, enskilda Kronologiskt Ärendeakt, KIA X 5 år Bevaras

Avtal Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras
Avtal tagna genom 

upphandlingsenheten 
diarieförs centralt.

Avvikelseanmälan/
hantering

Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras Skickas till central 
förvaltning för 

diarieföring
Barnomsorg - Ansökan om 
plats, erbjudande om 
placering och svar från 
vårdnadshavare

Bokstavsordning

Pärm/
Verksamhetssystem X 2 år efter avslutad 

placering

De ansökningar som 
inkommer i 

blankettform sparas i 
pärm.

Barnomsorg - Beslut; 
avstängning m.fl.

Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Barnomsorg- Schema 
planerad vistelsetid Bokstavsordning Pärm/Verksamhetssystem X 2 år efter avslutad 

placering
Barnprognos Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Begäran; IVO, BEO,
Skolinspektionen m.fl Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Begäran och svar på 
begäran läggs i 

samma ärendeakt.
Beslut Ansökan om 
tilläggsbelopp Kronologiskt Ärendeakt X

3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Förvaras centralt

Budget/Budgetuppföljning Kronologiskt Ärendeakt/Stratsys X 3 år Bevaras

Delegationsbeslut Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Original till
huvudman. Läggs
årsvis i ärendebox 

med 
sammanställning 
som försättsblad.

Vid 
delegationsbeslut 

tillhörande enskild 
elev läggs kopia i 

elevakt.
Delrapporter Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras
Delårsbokslut Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Diarielista, 
Diarieplanordning Bevaras

Fg. år skrivs ut från 
Lex på arkivpapper 

och lämnas till 
kommunarkivet i 

jan.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Dom Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Effektueringslistor Kronologiskt X 3 år Bevaras Del 2 skickas till 
ekonomienheten.

Elevprognos Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras
Enkätundersökning, 
verksamhet IT-system 2 år

Fakturor Skickas till 
ekonomienheten.

Frånvaro 20% eller mer 
Sammanställning Kronologiskt Diariet X 3 år Bevaras

Skickas till 
förvaltningen efter 
terminsavslut i juni 

och januari.
Grundskola- Ansökan 
om plats, erbjudande om 
placering, svar från 
vårdnadshavare och 
skolbyte

Bokstavsordning

Pärm/
Verksamhetssystem

X 3 år efter avslutad 
placering

De ansökningar som 
inkommer i 

blankettform sparas i 
pärm.

Grundskola - Skolval, 
digitalt, pappersblankett

Verksamhetssystem/ IST Vid inaktualitet

Grundskola- Beslut 
Skolval

Verksamhetssystem/ IST Vid inaktualitet

Grundskola – 
Överklagan Skolbyte 

Ärendeakt X 3 år Bevaras

Grundskola- Överklagan 
Beslut Skolval

Ärendeakt X 3 år Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Grundsärskola 
Vårdnadshavares ansökan Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundsärskola Bevaras Förvaras centralt.

Grundsärskola 
Delegationsbeslut 
placering

Kronologiskt Elevakt/Ärendeakt X
3 år efter avslutad 

grundsärskola Bevaras Förvaras centralt.
Kopia till ärendeakt.

Grundsärskola Utredningar 
för inskrivning Kronologiskt Elevakt X

3 år efter avslutad grund-
särskola Bevaras Förvaras centralt.

Informationshanteringsplan Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Inkomstuppgifter Personnummer
Pärm/

Verksamhetssystem
X

2 år 

Interkommunala beslut Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras
Interkommunal 
överenskommelse Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras Interkommunal 

överenskommelse

Intern kontroll, plan och 
rapportering

Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Dokumentation av 
upplägg och 

arbetsformer samt 
rapporter och ev. 

åtgärdsplaner. Ingår i 
protokoll/diarieförda 

handlingar.

Inventeringslistor Kronologiskt
Verksamhetens

2 år
Skickas årligen till
Förvaltningen för 

diarieföring.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring tillHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras Anmärkning

Korrespondens av 
vikt Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Korrespondens av
tillfällig/

rutinmässig karaktär
gallras vid inaktualitet.

Ledighetsansökan; 
personal, 
tjänstledighetsansökan
facklig ledighet/uppdrag, 
föräldraledighetsansökan 
m.fl.

Original skickas till 
HR-enheten, kopia till 

medarbetaren.

Läkarintyg Kronologiskt Pärm X 2 år

Närmast ansvarig chef
Läkarintyg gällande 
rehab sparas hos HR 

enhet.
Medborgarförslag Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras
Minnesanteckningar Kronologiskt Pärm arbetsplats Vid inaktualitet
Nämndplan Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras
Plan 
arbetsmiljöarbete Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Plan mot diskriminering 
och kränkande 
behandling

Kronologiskt Ärendeakt/Stratsys X 3 år Bevaras
Skickas årligen till 
Förvaltningen för 

diarieföring.
Policydokument Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras Kopia ute på enheter.
Polisanmälningar Kronologiskt Ärendeakt X 5 år
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Protokoll från 
projektgrupper med 
dagordning eller 
deltagarlista

Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Från styrgrupper, 
projektgrupper/arbets 

grupper, 
referensgrupper, ev. 

delprojekt etc. Projekt 
ska diarieföras och 
handlingarn hållas 

samman i en ärendeakt.
Protokoll; samverkan 
Barn- och utbildning Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Protokoll; nämnd och 
arbetsutskott Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Originalprotokoll sparas 
separat i arkivbox.

Protokollsutdragskopia i 
ärendeakt. Ska bindas. 

Svenskt arkiv 80.
Protokoll; skyddsrond, 
brandtillsyn, säkerhets 
rond

Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras Förvaras centralt. 
Samlingsdiarium.

Protokoll/anteckningar, 
arbetsplatsträffar Kronologisk Pärm/G-mapp 3 år

Protokoll/anteckningar, 
lokal samverkan Kronologisk Pärm/G-mapp 3 år

Registerförteckning G-mapp
Riktlinjer Kronologiskt Ärendeakt 3 år Bevaras
Risk och 
konsekvensanalys Kronologiskt Ärendeakt 3 år Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Rutiner Kronologiskt Ärendeakt 3 år Bevaras

Samtalsguide skyddade 
personuppgifter Bokstavsordning Pärm X Efter avslutad skolgång

Kopia skickas till 
handläggare på barn- 

och utbildningskontoret.
Samarbetsavtal Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Sammanställning av 
enkätundersökning Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Diarieförs i 
samlingsdiarium.

Sammanställningar, 
rapporter och statistik Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Sekretessförbindelse 3 år Bevaras

Skickas till HR-enheten.
Sekretessförbindelse för 

konsulter och 
praktikanter registreras i 

Lex.
Statsbidrag; ansökningar, 
beslut, rekvisitioner Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Statistik; 
sammanställning 
placeringar förskola, 
fritidshem och 
pedagogisk omsorg

Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Sammanställning till 
nämnd.

Samlingsdiarium hela 
året.

Synpunkter, klagomål 
samt svar Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras Original skickas till

HR-enheten.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Systematiskt 
kvalitetsarbete, lokala 
arbetsplaner, 
kvalitetsrapport

Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras
Ska ej överföras till ny 

chef.

Tim rapporter Original skickas till
HR-enheten.

Underlag från 
medarbetarsamtal, 
lönesamtal

Kronologiskt Pärm X Vid inaktualitet Ska ej överföras till ny 
chef.

Underlag till enkäter Pärm Vid inaktualitet
Underlag till rapporter Kronologiskt Ärendeakt X 2 år Bevaras

Uppföljningsrapporter Stratsys, Arbetsplats X 5 år Bevaras

Verksamhetsuppföljning 
i form av 

månadskvartals- 
och/eller

delårsrapporter med
bokslut till

nämnd/styrelse

Uppsägningar
Original skickas till HR-

enheten, kopia till 
medarbetare.

Utdrag ur polisens 
belastningsregister Kronologiskt Pärm X 2 år

Original för fastanställda 
skickas till HR-enheten. 
Original för timvikarier 
sparas hos resp. enhet.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Verksamhetsplaner Stratsys, Arbetsplats X 5 år Bevaras

Verksamhetsuppföljning 
i form av 

månadskvartals- 
och/eller

delårsrapporter med
bokslut till

nämnd/styrelse
Yttranden Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Årsberättelse, 
årsrapporter Kronologiskt Stratsys, Arbetsplats X 5 år Bevaras

Verksamhetsuppföljning 
i form av 

månadskvartals- 
och/eller

delårsrapporter med
bokslut till

nämnd/styrelse
Årsredovisning/
Verksamhetsberättelse 

Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Överklagan Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras
Original skickas till

Överklagandemyndighet
en.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolskjuts/resekort/reseersättning/inackorderingsbidrag
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Ansökan 
Inackorderingsbidrag/pa
ppersblankett

Kronologiskt Ärendeakt X 3 år

Ansökan resekort/digitalt Verksamhetssystem/ 
Optiplan 1 år

Sparas läsårsvis på 
elevkort och under 

aktualitet.
Ansökan 
resekort/pappersblankett

Verksamhetssystem/ 
Optiplan 1 år Läggs in manuellt i 

Optiplan
Ansökan reseersättning Verksamhetssystem/ 

Optiplan 1 år
Sparas läsårsvis på 
elevkort och under 

aktualitet.
Ansökan reseersättning 
extra tillägg vid 
avstånd/pappersblankett

Kronologiskt Ärendeakt X
3 år

Ansökan 
skolskjuts/digitalt

Verksamhetssystem/ 
Optiplan 1 år

Sparas läsårsvis på 
elevkort och under 

aktualitet.
Ansökan 
skolskjuts/pappersblanke
tt

Bokstavsordning Pärm X 1 år Sparas läsårsvis.

Ej beviljat beslut 
Inackorderingsbidrag Kronologiskt Ärendeakt X 3 år

Ej beviljat beslut 
Reseersättning Kronologiskt Ärendeakt X 3 år
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Ej beviljat beslut 
Reseersättning extra 
tillägg vid avstånd

Kronologiskt Ärendeakt X 3 år

Ej beviljade beslut 
resekort Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Ej beviljade beslut 
skolskjuts Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Resekort gymnasiet Skånetrafiken/ 
Kronobergstrafiken

Vid avslutad skolgång

Fritidshem
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Handlingsplan barn i 
behov av särskilt stöd Bokstavsordning Pärm X 3 år Bevaras

Närvarotid Bokstavsordning Pärm X 3 år Sparas på den enhet 
eleven är placerad.

Orosanmälan Bokstavsordning Pärm X 2 år efter avslutad 
placering

Original skickas till 
Barn-och 

familjeenheten.
Schema planerad 
vistelsetid Bokstavsordning Pärm/Verksamhetssystem X 2 år efter avslutad 

placering
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Handlingsplan barn i 
behov av särskilt stöd Bokstavsordning Pärm X 3 år Bevaras

Medgivandeblankett som 
v-havare fyller i 
personuppgifter

Bokstavsordning Pärm Efter avslutad placering

Minnesanteckningar 
samtal vårdnadshavare Bokstavsordning Pärm X 2 år efter avslutad 

placering

Närvarotid Bokstavsordning Pärm X 3 år Sparas på den enhet 
eleven är placerad.

Orosanmälan Bokstavsordning X 2 år efter avslutad 
placering

Skickas till Barn-och 
familjeenheten.

Orosanmälan- Eventuella 
bilagor till orosanmälan Bokstavsordning X 2 år efter avslutad 

placering
Skickas till Barn-och 

familjeenheten.
Protokoll eller 
minnesanteckningar 
arbetsplatsträff

Kronologiskt Pärm 2 år Bevaras Om beslut fattas

Protokoll eller 
minnesanteckningar 
lokal samverkansgrupp

Kronologiskt Pärm 2 år Bevaras Om beslut fattas

Schema planerad 
vistelsetid Bokstavsordning

Pärm/Verksamhetssystem
X

2 år efter avslutad 
placering
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Samtalsguide 
överenskommelse för 
barn med skyddad 
identitet

Bokstavsordning Pärm X Efter avslutad placering

Kopia skickas till 
handläggare på barn- 

och utbildningskontoret.

Utredning kränkande 
behandling Kronologiskt Verksamhetssystem/

Draftit X 2 år efter avslutad 
placering Bevaras

Utvecklingssamtal barn Bokstavsordning Pärm X 2 år efter avslutad 
placering Bevaras

Grundskola/Grundsärskola
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Anmälan enligt 14 kap 
1§ SoL Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras
Skickas till Barn- och 

familjeenheten.
Kopia i elevakt.

Anmälan 
modersmålsundervisning Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Anmälan risk att elev ej 
når kunskapskrav Kronologiskt Elevakt X

3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Anpassad studiegång Kronologiskt
Elevakt, Extens,

Verksamhetssystem X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Kopia skrivs ut från 
Extens och läggs i 

elevakt.
Ansökan om stödinsats 
CBE Bokstavsordning Pärm X 2 år efter avslutad 

placering
Original skickas till

CBE.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Ansökan om 
tilläggsbelopp Kronologiskt Elevakt, X

3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Skickas till CBE.
Kopia i elevakt

Ansökan om 
tilläggsbelopp Kronologiskt Elevakt, X

3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Skickas till CBE.
Kopia i elevakt

Anteckningar 
föräldraråd Kronologiskt Pärm X 3 år

Avanmälan 
modersmålsundervisning Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras
Gallras i Extens efter 

inaktualitet.
Avtal / 
Överenskommelse om 
ex datoranvändning

Pärm arbetsrum Vid inaktualitet Då eleven slutat skolan

Beslut anpassad 
studiegång Kronologiskt Elevakt X

3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Beslut; avstängning m.fl. Kronologiskt Ärendeakt X 3 år Bevaras

Kopia till elevakt vid 
elevärende. 

Personalärende till
HR.

Betyg Verksamhetssystem/ 
Infomentor Bevaras Original ges till elev.

Betygsdelegation, lärare Kronologiskt Pappersakt X 5 år Bevaras
Betygskatalog Klassvis Pappersakt X 5 år Bevaras

Betygssignatur Klassvis Pappersakt X 5 år Bevaras
Läggs tillsammans med 

betygskatalogen
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Betygsstatistik Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras Läggs tillsammans med 
slutbetygen.

Disciplinära åtgärder Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Dokumentation 
disciplinära åtgärder Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Dokumentation från 
habilitering och BUP Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Elevakt Personnummer Elevakt X 3 år efter avslutad 
grundskola/Grs Bevaras

Elevakten följer med 
eleven vid skolbyte 

inom Osby kommuns 
grundskolor.

Elevrådsprotokoll Kronologiskt Pärm X 3 år Bevaras

Filmer som 
dokumenterar 
verksamhet

Kronologiskt X 3 år Bevaras

Handlingsplan barn i 
behov av särskilt stöd Bokstavsordning Pärm enhet X 3 år Bevaras

Inskrivningsblankett ny 
elev Kronologiskt Pärm X Vid inaktualitet

Intyg avslutad skolgång 
Grundsärskola Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundsärskola Bevaras Sparas tillsammans med 
slutbetygen.

Klasslistor Kronologiskt Pärm X 1 år Bevaras
Skickas till 

kommunarkivet efter 
läsårets slut.

Ledighetsansökan elev Kronologiskt
Verksamhetssystem/
Infomentor/Elevakt X 3 år efter avslutad 

skolgång
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Ledighetsansökan 
personal, kortare tid. Kronologiskt Verksamhetssystem/

Vikariebanken/digitalt X Vid inaktualitet

Lokala arbetsplaner Kronologiskt X 3 år Bevaras Lokala arbetsplaner

Minnesanteckningar 
samtal vårdnadshavare Elevakt X 3 år Bevaras Minnesanteckningar

Myndighetsbeslut av 
rektor Kronologiskt Elevakt 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Nationella prov 
SV/SvA elevlösningar Personnummer Arkivbox X 5 år Bevaras

Närvarotid Verksamhetssystem X 3 år Sparas på den enhet 
eleven är placerad.

Ordningsregler Kronologiskt Pärm X 3 år Bevaras

Orosanmälan Bokstavsordning X 2 år efter avslutad 
placering

Skickas till Barn-och 
familjeenheten.

Pedagogisk utredning / 
kartläggning Kronologiskt Elevakt X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Resultatsammanställning 
nationella prov Kronologiskt Verksamhetssystem X 3 år Bevaras

Samtalsguide skyddade 
personuppgifter Bokstavsordning Pärm X Efter avslutad skolgång

Kopia skickas till 
handläggare på barn- 

och utbildningskontoret.
Samtycke till undantag 
från sekretess vid 
överlämnande till 
gymnasieskolan

Personnummer Elevakt X 3 år efter avslutad 
grundskola
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Skriftlig bedömning åk 9 Personnummer Arkivbox X 3 år Bevaras
Elev får originalet. 

Kopia läggs tillsammans 
med slutbetygen.

Slutbetyg Personnummer Arkivbox X 3 år Bevaras

Skrivs ut på svenskt 
arkiv 80. Elev får 

originalet. Kopia läggs i 
arkivbox.

Terminsbetyg Personnummer
Verksamhetssystem/

Infomentor X 3 år efter avslutad 
skolgång

Skriv ut från infomentor 
lägg i arkivbox vid 

terminsavslut.
Underlag för 
betygssättning IUP Kronologiskt Verksamhetssystem 3 år efter avslutad 

grundskola
Utflyttning elev, digitalt Verksamhetssystem/ IST 3 år efter avslutad 

skolgång
Utflyttning elev, 
pappersblankett. Kronologiskt

Verksamhetssystem/ Pärm

X

3 år efter avslutad 
placering

Skall registreras i IST, 
vid undantag får 

blankett användas 
sparas då i pärm

Utredning kränkande 
behandling Kronologiskt Verksamhetssystem/Draftit

Elevakt X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Utvecklingssamtal elev Kronologiskt Pärm X 2 år efter avslutad 
placering Bevaras

Sparas hos pedagog. 
Uppg. gällande 

uppföljning m.m.
sparas i åtgärdsprogram.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Åtgärd frånvaro 20% 
eller mer Kronologiskt Elevakt X 3 år Bevaras

Åtgärdsprogram Kronologiskt Elevakt/ 
verksamhetssystem X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras Original skickas till 
V.H, kopia i elevakt.

Gymnasie/yrkesskolan
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Anmälningar till- och 
meddelande om 
genomförd prövning

Elevakt X Vid inaktualitet

När uppgiften är 
genomförd och 
dokumenterad i 

ITsystem
Ansöknings- handlingar, 
elev Alfabetiskt Pärm X 2 år Efter elevs avslutade 

utbildning Skanegy
Avtal / 
Överenskommelse om ex 
datoranvändning

Pärm arbetsrum Vid inaktualitet Då eleven slutat skolan

Betyg efter tjänstgöring Bevaras Skickas till HRenheten

Betygskatalog X 3 år Bevaras Betygskatalog

Disciplinära åtgärder Ärendeakt Bevaras

Elevakt Elevakt X 3 år efter avslutad 
utbildning Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Elevhistorik IT-system, Extens Vid inaktualitet
Inskrivning av elever, 
genomförda kurser 

m.m

Elevhistorik, underlag Elevakt X Vid inaktualitet

Kurs- eller 
programbyten, 
studieavbrott, 

ledighetsansökan, 
valblanketter m.m

Elevhälsojournaler IT-system PMO X 3 år Bevaras Efter avslutad 
utbildning.

EU-projekt Pärm 5 år Efter att sista 
utbetalningen har gjorts

Förteckningar över 
inskrivna boende Alfabetiskt Pärm X Vid inaktualitet

Genomförandeplaner Elevakt X 3 år Bevaras

Grupp- och kurslistor IT-system, Extens Vid inaktualitet

Handlingar av 
rutinkaraktär rörande 
elever

Alfabetiskt Pärm, arbetsrum X Vid inaktualitet

Underlag för planering, 
redovisning och 

kontroll. Handlingar 
innehållande 

personuppgifter ska 
förvaras inlåst.

Inskrivningsbeslut Elevakt X 3 år Bevaras

Individuella studieplaner 
Gy IT-system Extens Vid inaktualitet

Då eleven slutat skolan
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Individuella studieplaner 
Yrkes IT-system Extens 2 år Efter eleven slutat 

skolan
Intyg, 
orienteringskurs m.m 2 år Bevaras

Intyg, övriga X 2 år Ex. studieintyg

Kopior, examensbevis, 
gymnasieintyg, 
studiebevis

X 2 år Bevaras

Kopior, samlat 
betygsdokument, utdrag 
ur betygskatalog, 
utbildningsbevis

X 2 år Bevaras

Lärares betygsunderlag IT-system 5 år
Nationella prov svenska X Årsvis Bevaras
Nationella prov övriga X 5 år
Nationella prov 
sammanställning svenska Pärm X Årsvis Bevaras

Nationella prov 
sammanställning övriga Pärm X 5 år

Närvaro- och 
frånvarouppgifter IT-system Dexter Vid inaktualitet

Närvaro- 
sammanställning IT-system Extens 2 år

Pedagogiska utredningar 
elev Elevakt X 3 år Efter avslutad 

utbildning.
Placeringsbeslut Elevakt X 3 år Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Protokoll antagning, 
antagningslistor IT-system Extens Årsvis Bevaras

Protokoll eller 
minnesanteckningar 
Klassråd

3 år

Protokoll eller 
minnesanteckningar 
programråd/program 
konferens

2 år Bevaras

Protokoll eller 
mötesanteckningar, 
Ledningsgrupp YH

Pärm X 2 år Bevaras

Prövning, resultat 
med anteckning om 
givet 
betyg/betygskatalog

Elevakt, IT-system Extens 3 år Bevaras

Psykologiska utredningar 
elev IT-system PMO X 3 år Efter avslutad 

utbildning.
Åtgärdsprogram Elevakt X 3 år Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritid
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Fotografier, filmer, 
video, ljudband, 
CDskivor

Arbetsplats Vid inaktualitet Dokumenterar pågående 
arbete

Fotografier, filmer, 
video, ljudband, 
CDskivor odyl. Som 
dokumenterar egna 
verksamheten

Arbetsplats 1år Bevaras

Dokumenterar 
offentliga 
arrangemang som KoF 

varit inblandad i

Föreningsbidrag / 
Ansökan, Beslut Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Ansökan, beslut, bilagor 
sparas i pappersform i 

ärendeakt.
Föreningsfrågor Pärm arbetsplats Vid inaktualitet

Förstudier Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras Förstudier

Informationspolicy Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Informationsskrifter och 
broschyrer Arbetsplats 1år Bevaras Ex

evenemangskalender
Intresseanmälningar, 
spontanansökningar Kronologiskt Pärm arbetsplats Vid inaktualitet

Målarbete/ 
verksamhetsplan Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Dokumentation av mål, 
strategier samt 

utvärderingar av arbetet.

Projekt Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras
Projektplaner, 
organisation, 

projektdirektiv
Remisser och 
remissvar/yttranden Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Spontanofferter och 
leverantörsinformation Pärm X 5 år Vid inaktualitet

Slutrapporter Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Statistik som innehåller 
unik information om 
verksamheten

Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Statistik övrigt Pärm arbetsplats Vid inaktualitet Uppföljning av Kultur 
och fritids mål

Uppdragshandlingar Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Utvärderingar Kronologiskt Ärendeakt X 5 år Bevaras

Musikskolan
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Anmälan musikskola Kronologiskt Pärm/ Verksamhetssystem X 3 år Sparas per instrument.

Avanmälan Kronologiskt Pärm/ Verksamhetssystem X 3 år Sparas tillsammans med 
anmälan.

Hyreskontrakt 
instrument Kronologiskt Pärm X 3 år Sparas tillsammans med 

anmälan.
Inventarieförteckning 
instrument och 
tillbehör

Kronologiskt
Verksamhetssystem

2 år
Skickas årligen till 

Central förvaltning för 
diarieföring.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och elevstödsenheten
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Anmälan om behov av 
insats Kronologiskt Personakt X 5 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Ansökan om 
tilläggsbelopp Kronologiskt Personakt X 5 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Personakt Personnummer Pappersakt X 5 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Dokumentation från 
habilitering och BUP Bokstavsordning Elevakt X 2 år efter avslutad 

placering Bevaras

Kurator
Anmälningar socialtjänst

Kronologiskt
Personakt/

Verksamhetssystem
X 3 år Bevaras

Scannas in i 
verksamhetssystem.

Remiss och remissvar
Kronologiskt

Personakt/
Verksamhetssystem

X 3 år Bevaras
Scannas in i 

verksamhetssystem.

Sociala bedömningar 
inför mottagande i 
särskola

Kronologiskt

Personakt/

Verksamhetssystem
X 3 år Bevaras

Scannas in i 
verksamhetssystem. 

Lämnas till 
områdeschefen för 

grundskolan.

Social utredning Kronologiskt
Personakt/

Verksamhetssystem
X 3 år Bevaras

Scannas in i 
verksamhetssystem

Utredning kränkande 
behandling Kronologiskt

Personakt/
Verksamhetssystem

X 3 år Bevaras Lämnas till rektor



Informationshanteringsplan
Datum
2021-xx-xx

     
BUN/2021:75 

Sida
33(35)

Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Logoped

Handlingsplaner Kronologiskt
Personakt/

Verksamhetssystem
X

5 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Utlåtande / Språklig 
utredning Kronologiskt

Personakt/
Verksamhetssystem

X
5 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Remiss och remissvar
Kronologiskt

Personakt/
Verksamhetssystem

X
5 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Psykolog

Testinstrument Kronologiskt
Personakt/

Verksamhetssystem X
5 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Remiss och remissvar
Kronologiskt

Personakt/
Verksamhetssystem X

5 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Utlåtande Kronologiskt
Personakt/

Verksamhetssystem X
5 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Skoldatatek
Avtal Legimus, 
långtidslån Personnummer Pärm X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras

Lånekontrakt av digital 
enhet, korttidslån Personnummer Pärm X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras Sparas på respektive 
enhet.

Utvärdering av insats Kronologiskt Personakt X 5 år efter avslutad 
grundskola Bevaras
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats
Närarkiv Kommunarkiv

Bevaras/Gallras

Skolhälsovård

Elevhälsojournal Personnummer
Personakt/

Verksamhetssystem
X

3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Förskolebedömning Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Hälsokontroller Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Kontakt vårdnadshavare Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Läkarbesök Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Orosanmälan Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras Scannas in i 

verksamhetssystem.

Utredningar Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras Scannas in i 

verksamhetssystem.
Remiss och remissvar Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 

grundskola Bevaras Scannas in i 
verksamhetssystem.

Skolhälsovårdsbesök Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras

Vaccinationer Kronologiskt Elevhälsojournal X 3 år efter avslutad 
grundskola Bevaras Scannas in i 

verksamhetssystem.
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Myndighet Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen

Syokonsulent
Överföring till AnmärkningHandling Arkivläggning Förvaringsplats

Närarkiv Kommunarkiv
Bevaras/Gallras

Ansökningar 
gymnasieskolan Personnummer Skanegy.se X 3 år

Underskriven 
papperskopia sparas i 

närarkivet.

Ansökningar omval 
gymnasieskola Personnummer Skanegy.se X 3 år

Underskriven 
papperskopia sparas i 

närarkivet.

Elevprotokoll Kronologiskt Elevakt X 3 år

Enskilda möten med 
elev som 

riskerar att inte nå 
målen.

Minnesanteckningar 
elevmöten Kronologiskt Elevakt X Gallras efter avslutad 

skolgång

Samtalsguide skyddade 
personuppgifter Bokstavsordning Pärm X Efter avslutad skolgång

Kopia skickas till 
handläggare på barn- 

och utbildningskontoret.




