
Barn- och utbildningsnämnden 

2019-10-22 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat
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• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Datum 

2019-10-14 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

2. Information till nämnd - 2019

Dnr 2019-000194

3. Ekonomiuppföljning till nämnd - 2019

Dnr 2019-000250

4. Rapport från förtroendevalda

Dnr 2019-000251

5. Initiativärende från SD gällande

specialistkompetens

Dnr 2019-000231

20

6. Dokumenthanteringsplan för Barn och

utbildningsnämnden

Dnr 2019-000246

22

7. Revidering av kvalitetskrav för barnomsorg i

Munkedals kommun

Dnr 2019-000247

60

8. Frågeställningar inför fadderpolitikernas besök på

skolor och förskolor

Dnr 2019-000168

71

9. Anmälan av delegationsbeslut - september 2019

Dnr 2019-000103

72

10. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- september 2019

Dnr 2019-000226

74

Tid: Tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 09:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Fredagen den 25 oktober, kl. 08:30 

Justeringsperson: Föregående möte: Christoffer Rungberg (M) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 

Kl. 09:00-10:30 Information från avdelning förskola (förskolornas plan mot diskriminering 

och kränkande behandling bifogas i kallelse, sid. 6).

Kl. 15:00 Diskussion kring skolinspektionens besök vecka 45 (dokument inför diskussionen 

finner ledamöter och ersättare i teams.) 
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  ”Plan mot kränkande behandling-Likabehandling" 

  Dingle förskola 

 Ansvarig för planen är rektor Monica Andrésen 

Innehåll 

Syfte 
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras i både 
diskrimineringslagen och i 
vår skollag. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat 
sätt verka 
för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Förskolan ansvarar för att kartlägga och analysera sin 
organisation och 
sitt arbetssätt. Arbetet mot kränkande behandling bedrivs systematiskt, långsiktigt och 
är en del av 
vardagen för att främja allas lika värde. 
Ansvariga för planen 
Förskolechefer – Upprättande, sammanställning och uppföljning 
Alla pedagoger – Att hålla den levande och aktuell i verksamheten 
Barnens delaktighet: 
Alla barn på förskolan ges möjlighet att vara delaktiga i planen via kartläggningar av 
miljön, 
trivselenkät, intervjuer samt samtal genom reflektioner av händelser som skett i 
vardagen. 
Vårdnadshavares delaktighet: 
Genom webbverktyget Unikum, föräldraenkät, och föräldramöten berättar vi om vårt 
arbete. Vi har 
även daglig tamburkontakt, information om verksamheten på varje avdelning, 
gemensamma 
aktiviteter och pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna skall alltid känna att de kan 
vända sig 
till personal och förskolechef om de upplever någon form av diskriminering eller 
kränkning. 
Personalens delaktighet: 
All personal inom enheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är väl 
känt av 
alla. Utvärderingar, kartläggningar och observationer görs kontinuerligt i arbetslagen. 
Förskolechef 
sammanställer materialet tillsammans med pedagoger på förskolan. 
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Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i all 
verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
Förankring av planen 
Planen ska genomsyra vårt dagliga arbete på förskolan. Planen förankras genom 
värdegrundsarbetet med barnen. Pedagoger ska systematiskt reflektera kring planen. 
Detta görs 
bland annat vid gemensamma planeringsmöten samt APT. Vårdnadshavare informeras 
om planen. 
Förtydligande av begrepp 
Trakasserier finns definierade i diskrimineringslagen medan kränkande behandling 
definieras av 
skollagen. 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 
barn och 
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (de 
sju 
diskrimineringsgrunderna). 
Trakasserier är när någon kränker ett barns värdighet och det har med de sju 
diskrimineringsgrunderna att göra. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon, 
knuffas med mera. 
Kränkande behandling är när någon kränker ett barns värdighet men när det inte har 
samband 
med någon diskrimineringsgrund. Det är barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 
som utreder 
anmälningar om kränkande behandling. (Information hämtad från www.do.se) 

Förebyggande och främjande mål: 
• Att barnen utvecklar in förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans
miljö.
• Barnen ska känna att det är roligt att komma till förskolan och att de har en kompis att
leka med.
• Att barnen utvecklar sin förmåga att lösa konflikter.

Förebyggande och främjande åtgärder: 
• Dela barnen i mindre grupper
• Samtala med barnen om hur man bemöter varandra på ett respektfullt sätt och vikten
av
att lyssna på varandra
• Vi uppmuntrar barnen till att säga ifrån om de känner sig orättvist behandlade/kränkta.
• Vi vuxna finns som stöd i leken och vid konflikter.

Fortlöpande arbete i fyra steg 

1. Undersöka riskerna för diskriminering
Personalen ska undersöka vad förskolan behöver göra för att förebygga och motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt för att främja barns lika
rättigheter och
möjligheter. De behöver göra en kartläggning av nuläget. Det kan till exempel göras
genom
observationer, intervjuer eller iakttagelser av var barnen befinner sig. Efter
kartläggningen görs en
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analys. Analysen visar hur det ser ut på förskolan och vad som kommer fram ur 
observationer, 
intervjuer eller andra situationer. Vi deltar aktivt i barnens lek och är närvarande 
pedagoger som 
lyssnar in och samtalar med barnen vid alla rutinsituationer för att kunna identifiera om 
det 
förekommer diskrimineringar och kränkningar. 
2. Analysera orsaker
Utifrån vår planering, dokumentation och utvärdering av vår verksamhet analyserar vi
eventuella
upptäckta brister och orsakerna till dem.
3. Genomföra åtgärder
Utifrån analysen gör vi kartläggningar över verksamheten för att på så sätt synliggöra
förbättringsområden, förebygga och främja arbetet och aktiviteter i verksamheten. En
handlingsplan upprättas utifrån vad som skall åtgärdas, vem som är ansvarig, vad som
skall
genomföras och en tidsplan. Allt arbete med aktiva åtgärder skall ske i samverkan med
barn och
med alla anställda i verksamheten.
I förebyggande syfte använder vi oss av samtal i olika former på avdelningarna där
barnen får
möjlighet att uttrycka sig och få känna delaktighet och inflytande i sin vardag.
I förebyggande syfte för pedagogerna samtal på planeringsdagar, APT och
avdelningsmöten utifrån
läroplanens normer och värden, förhållningssätt mellan pedagoger, mellan barn och
pedagoger och
mellan barnen. Där går vi även igenom rutiner, riktlinjer och policydokument.
4. Följa upp och utvärdera
Det sista steget är att följa upp och utvärdera handlingsplanen, analysen och åtgärderna.
Utifrån
resultatet ska vi kunna se en förbättring och erfarenhet som arbetet har gett.

Kartläggning  

 Vi gör en kartläggning av riskområden och situationer utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna.  Vi gör individuella barnintervjuer där barnen får berätta om var 
de ev. känner sig otrygga och inte vill vara. Vi observerar verksamheten såsom aktiviteter, 
rutiner, övergångar mellan olika aktiviteter, hämtning/lämning etc. Vi genomför s.k. 
”trygghetsvandring” och/eller husmodellen.  
Genom utvecklingssamtal och enkäter får vårdnadshavare möjlighet att framföra sina 
synpunkter och frågor. Därefter analyserar vi kartläggningen. Det är viktigt att de slutsatser 
som vi drar av kartläggningen framgår av planen. Vi gör en kartläggning av riskområden och 
situationer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  Vi gör individuella barnintervjuer där 
barnen får berätta om var de ev. känner sig otrygga och inte vill vara. Vi observerar 
verksamheten såsom aktiviteter, rutiner, övergångar mellan olika aktiviteter, 
hämtning/lämning etc. Vi genomför s.k. ”trygghetsvandring” och/eller husmodellen. 

           Genom utvecklingssamtal och enkäter får 
vårdnadshavare möjlighet att framföra sina synpunkter och frågor. Därefter analyserar vi 
kartläggningen. Det är viktigt att de slutsatser som vi drar av kartläggningen framgår av 
planen.         
Vi valde att undersöka vår innemiljö tillsammans med barnen. Vi pratade med barnen 
och skrev ner deras ta och tillsammans pratade vi om hur vi kunde lösa det så alla kände 
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sig tryggare. Vi kommer att fortsätta med barnens utemiljö. Det är viktigt att göra 
barnen delaktiga i deras vardag. 

Den fysiska kontakten mellan barnen har vi sett över och hur vi kan förebygga att någon 
utsätts för knuffar och slag. 

Utvärdering 

Uppföljning sker kontinuerligt. Då stämmer vi av målen, hur åtgärder genomförts, om vi bör 
omformulera mål och åtgärder för tiden som återstår av läsåret. I samband med vårt 
systematiska kvalitetsarbete, utvärderar vi målen och planen. Barn, vårdnadshavare, 
pedagoger och rektor är delaktiga i utvärderingen. 

Analys 

Vi har försökt att jobba i mindre grupper, där vi har delat in barnen efter vad deras 
behov är störst just nu. Det kan vara ålder, intresse och behov av att arbeta med 
kommunikation av olika slag. Vi jobbar för att vara aktiva och närvarande med barnen 
för att kunna ge hjälpmedel med att lösa konflikterna själva men också för att kunna 
agera vid behov i en konflikt. Vi pedagoger försöker arbeta med att starta aktiviteter där 
många kan vara med och att de kan samtala tillsammans med barn som de vanligtvis 
inte leker med.     
Vi försöker stötta de barn som vill uttrycka sig och lyfta deras kompetens. Alla duger som 
de är. 

Vi har varit närvarande i större utsträckning i miljöerna där barnen vistas. Detta har gjort 
att barnen känner sig tryggare och får en bra självkänsla när de är på förskolan. 

Analys: 

När vi analyserade detta med barnen blev vi förvånade av vad de sa och hur viktigt det 
är att faktiskt är att fråga barnen och att gör dem delaktiga i verksamheten och deras 
miljö .Vi fick ju fram många saker som vi pedagoger inte hade vetat om. Vi fick även 
veta vad de var rädda för hemma. En reflektion är hur små saker som en blinkande 
brandvarnare kan göra ett barn oroligt. Här behöver vi prata med dem om vad en 
brandvarnare verkligen är Och hur den fungerar. Barnen är rädda för mörkret och vill 
inte att det ska var släckt men vi pedagoger vill ha det mysigt och lugnt och släcker. 
Under den mörka årstiden släcker vi pedagoger ofta ljuset men barnen gillar inte detta 
pga att de är mörk rädda. Toaletten var det många som tyckte var tråkig och många 
gillade inte den. Här behövs det nog till en renovering och kan vi få med barnen i denna 
kan de nog känna sig tryggare på sin toalett. 

Följa upp och utvärdera: 

Nu har vi kommit så långt så vi gjort utvärderingen med barnen. Barnen upplevde att det 
blivit bättre men vissa saker är fortfarande inte bra som toaletten och plattorna i taket. 
Vissa av barnen tyckte vi kunde komma hem till dem och göra samma sak där så det blir 
bättre hemma också.  

Det kändes skönt när saker som kommit fram hade blivit mycket bättre i vår innemiljö. 
Dessa små saker har gjort att vår innemiljö har blivit tryggare för våra barn på 
brandbilen. Toaletten behövs nog renoveras för ingen ska behöva gå på toa och känna 
sig otrygg.  
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Vi pedagoger pratade på att fortsätta med barnens utemiljö. Detta har varit väldigt 
lärorikt och hur viktigt det är att göra barnen delaktiga i deras vardag 

Utvärdering/Åtgärder: 

Även här fick alla barn vara delaktiga och komma med förslag på åtgärder. Även här 
hade barnen många bra förslag. Vissa skulle vi pedagoger göra och andra saker skulle 
barnen tänka på. Vissa saker fick vi prata om tex hur en brandvarnare är men att det 
blinkande ljuset inte är farligt och är ett tecken på att den fungerar och att vi får hålla 
koll på den tillsammans så den fungerar för det måste den ifall det börjar att brinna. Om 
barnen lär sig och får utforska mer om det som känns osäkert blir de också tryggare. 

Att dörrar till stora rummet inte skulle stängas 

Att inte skrämmas när man kom från stora rummet 

Att dörren på toa är öppen när vissa av barnen är där 

Fixa plattorna i taket så de ligger rätt 

Att säga till en fröken som kan stå på utsidan av toa dörren 

Att ha ett lås på dörren.     

Kartläggning avdelning 2 

I gruppen är det 18 barn i åldern 1-4.Vi har genom observationer sett att barnen nu har 
minskat med deras tidigare fysiska konflikter med varandra, då det varit mycket av det 
mellan barnen innan. Vi upplever att barnen nu pratar mer med varandra och kan göra 
sig förstådda. Vi kan också se att mellan vissa barn är det mer konflikter än andra, det är 
ofta mellan samma barn det kan ske. Det är många starka personligheter i gruppen som 
kan vara styrande, vilket kan göra att de barn som är mer ”försiktiga” kan bli utanför.  

Undersökta risker: I vår grupp kan det förekomma utanförskap och kränkning genom 
fysiska konflikter.  

Analys av orsaker: Vi upplever att vår lokal ibland när vi är många barn samtidigt kan 
vara begränsad och att barnen inte har någon chans att kunna gå undan och vara i fred. 
Konflikterna sker oftast i rollekar där barnen inte alltid tycker samma om lekens innehåll 
eller om det är något material flera vill ha samtidigt. En del barn kan ha svårt att hantera 
sina känslor och agerar direkt med knuffar och nyp istället för att prata med varandra om 
konflikten. Utanförskap kan vara tillsynes ett eget val men kan också ses genom att vissa 
barn bara vill vara med oss vuxna.  

Genomförda åtgärder: Vi har försökt att jobba i mindre grupper, där vi har delat in 
barnen efter vad deras behov är störst just nu. Det kan vara ålder, intresse och behov av 
att arbeta med kommunikation av olika slag. Vi jobbar för att vara aktiva och närvarande 
med barnen för att kunna ge hjälpmedel med att lösa konflikterna själva men också för 
att kunna agera vid behov i en konflikt. Vi pedagoger försöker arbeta med att starta 
aktiviteter där många kan vara med och att de kan samtala tillsammans med barn som 
de vanligtvis inte leker med.  

Kartläggning avdelning 3 

En risk att känna sig diskriminerad kan vi se hos de 5-åringar som inte har möjlighet att 
gå på Brandbilen. Vi känner till att något barn önskat att få börja där medan det i stället 
blev så att fler barn flyttades tillbaka.  

Vi vet ju inte vilka tankar barnen har om Varför de inte går där. 

Vilka konsekvenser kan detta ha inför skolstarten? 
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En plats som kan innebära en risk för kränkningar är toaletten. Barnen har visserligen 
dörrar att stänga runt sig men många gånger så kommer någon och öppnar dörren då 
någon sitter där. En del barn kan uppleva detta jobbigt.  

Till vårt byggrum finns det en dörr som barnen kan stänga. Det händer att barnen 
stänger dörren för att få leka ostört med lego då de är rädda för att de yngre barnen ska 
komma in och förstör. 

Inför vår temastart ställde vi frågan till barnen om hur man kan göra för att en kompis 
ska må bra. I planeringen ingår ett block då vi kommer att prata om Bamses kompis 
vargen. Han ska få hjälpa oss att samtala om värdegrundsfrågor.  

När barnen leker i hemvrån kommer det ibland upp diskussioner om vem som ska vara 
mamma och pappa. Vi pedagoger säger då till barnen att man kan ha två mammor eller 
två pappor. Detta som en påminnelse om att en familj kan se väldigt olika ut. 

När vi lånar böcker på biblioteket tänker vi på att låna böcker som bryter de traditionella 
könsmönstren.  

Barnen som är födda -13 och -14 har fått göra en enkät där de fått visa med glad eller 
ledsen hur de upplever olika situationer på förskolan. När vi gjort den med åtta barn (ett 
barn har inte gjort) så kunde vi utläsa att alla upplevde sin tillvaro på avdelningen 
positivt. Den enda kommentaren om att man kunde känna sig lite mindre glad var när 
det var mat man inte tycker om. De flesta sa också att de själva ber kompisen sluta om 
de gör något dumt men många sa också att de ber en vuxen om hjälp. Det var inte 
någon som nämnde att de kände sig illa behandlade eller kränkta.  

Utvärdering/åtgärder 

För att förbättra övergången för barnen som skall till förskoleklass så har de under 
vårterminen fått gå till Brandbilen och träffa de andra barnen som ska till skolan. Det har 
varit tvärgrupper på onsdagar då en del av gruppen har haft ett projekt som heter 
Minikockarna. Det har varit så att Brandbilens personal även andra dagar har tagit upp 
barn från de andra avdelningarna då de haft lite barn där uppe. På så sätt har de träffat 
de andra för att försöka bekanta sig med varandra. När vi frågar barnen som varit på 
Brandbilen så upplever vi att de ändå lekt ganska mycket med sin kompis från den egna 
avdelningen. Detta kanske är en trygghet i den nya miljön. Något barn har längtat 
tillbaka och har då fått gå tillbaka, allt för att göra det roligt att komma tillbaks en annan 
dag.  

För att övergången ska bli bra har vi tillsammans försökt att dela upp barnen i två 
grupper som vi tror kan fungera bra tillsammans. Lokets fyra barn placerade vi i samma 
grupp. Detta för att de kommer att delas när de kommer till Hällevadsholm. Om de 
sedan kommer att göra ändringar är inget vi vet eller kan påverka. Vi har även lyssnat 
på föräldrarnas önskemål där det har funnits sådana.  

När det gäller toalettbesöken så är det svårt att undvika att det någon gång händer att 
dörren rycks upp. Det vi kan göra är att följa med de barn som är rädda för att det ska 
hända, och vara där och "passa" dörren.  

För att undvika stängda dörrar så att vi inte kan ha överblick så använder vi grinden som 
gör att de små inte kan gå in men vi ser ändå vad som händer.  

Kartläggning avdelning 4 

På vår avdelning finns ett litet rum utan fönster där vi upplever att det är svårt att ha 
koll på barnen och vad som händer där då rummet ligger lite avsides. Rummet har ingen 
dörr men ett draperi hänger i dörröppningen. Rummet används som sovrum, varpå 
rummet inte är möblerat. Endast madrasser finns på golvet. I detta rummet vill barnen 
gärna släcka ljuset så att det blir mörkt. 
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Vi har även toaletter och tvättrum som ligger avsides, utanför hallen där vi upplever det 
svårt att ha koll på vad som händer.  

Vi har fördelen att få ha många rum på vår avdelning men en aspekt att ta hänsyn till är 
just svårigheten att ha en överblick över vad som händer och sker bland barnen.  

Vår utegård är stor och rymlig men på grund av många olika byggnader 

är det många utrymmen som riskerar att bli obevakade. 

Vi behöver aktivt arbeta med att förebygga att negativa saker sker på vår 

avdelning/förskola. Att i möjligaste mån vara närvarande bland barnen för att öka 

chansen att kunna se och höra vad som händer. I rummet med draperi skulle man kunna 

ta bort draperiet för att lättare kunna se in. Man skulle även kunna ordna belysning som 

barnen själva inte kan tända och släcka. Om rummet är belyst och öppet utan draperi 

bör vi få en större överblick över rummet.   

Kartläggning avdelning 5 

I vårt lilla rum utan fönster har vi ordnat så att draperiet går att fästa vid sidan av dörren 
så att man har full insyn i rummet. Draperiet måste finnas kvar eftersom vi även 
använder rummet som sovrum. Belysningen kan vi inte göra någonting åt då det är fasta 
kontakter som inte går att flytta. Däremot har vi regler som säger att vägglampan alltid 
ska vara tänd så att rummet är upplyst hela tiden. Detta gör att vi som personal lättare 
ser vad som händer samt att barnen inte får samma möjlighet "agera" i mörker. 

I tvättrum och toaletter är det fortfarande svårt för oss att ha full koll. Vi märker att det 
är små konflikter när barnen står i kö för att tvätta sig efter maten. Där ska vi se till att 
en personal går ut före barnen för att förebygga konflikter och kränkande behandling.  

Eftersom vår avdelning består av många rum ser vi till att vi vuxna sprider ut oss så gott 
vi kan bland barnen. Då kan vi lättare se och höra vad som händer.  

Utegården består av många byggnader där barnen inte är synliga. På vårt senaste 
miljö/skyddsrond tog vi upp att vi behöver få upp staket på några ställen så att barnen 
inte kan gå bakom dessa byggnader. Detta gör att vi lättare kan förebygga mobbning 
och kränkande behandling. Vi har även pratat på APT om hur viktigt det är att 
personalen cirkulerar på gården för att se och upptäcka vad som händer.    

Riskområden för diskriminering och kränkande behandling: 

När barnen är själva i ett rum och när de tror att ingen vuxen är i närheten. 

När barnen är på toaletten. 

Det är viktigt att barnen får eget talutrymme så att inte andra barn tar över samtalet. 
Alla ska ha samma rätt att få uttrycka sig. 

Analys av orsaker till de upptäckta riskerna och hindren: 

När barnen tror att ingen vuxen ser så testar de sådant som de vet inte är tillåtet på 
förskolan. 

Vid toalettbesök blir det en utsatt situation för barnen eftersom dörrarna inte går att 
låsa. Det kan uppfattas som kränkande när andra barn öppnar dörren fast de vet att det 
är upptaget. Några tycker att det är kul att slita upp toalettdörren. 

Alla barn har rätt att få uttrycka sig. Vissa barn är inte så snabba med att säga det de 
vill.  
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Åtgärder, förebyggande och främjande: 

Vi vuxna måste hålla koll och vara närvarande när vi vet att barnen är ensamma i ett 
rum eller på toaletten. 

Vi försöker stötta de barn som vill uttrycka sig och lyfta deras kompetens. Alla duger som 
de är. 

Utvärdering av Plan mot kränkande behandling.     

Vi har varit närvarande i större utsträckning i miljöerna där barnen vistas. När barnen 

har velat gå på toaletten har de fått gå en i taget, så långt det är möjligt, annars har 

personal följt med. Till nästa termin kommer vi att prata med barnen om hur de vill ha 

det på toaletten, dörr öppen eller stängd och att vi pratar om att respektera den som 

sitter på toaletten. Vi kommer att skriva ned toalettregler som är tydliga för barnen med 

bild och text, som kommer att sitta vid toaletterna. Vi har tänkt på att ge de barnen som 

inte tar så stor plats att få mer talutrymme samt att de andra barnen får vänta på sin 

tur. Vi har märkt att barnen känner sig tryggare att uttrycka sina tankar och åsikter.  
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 ”Plan mot kränkande behandling-Likabehandling" 

  Hällevadsholms förskola 

  Ansvarig för planen är rektor Monica Andrésen 

Innehåll 

Syfte 
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras i både 
diskrimineringslagen och i 
vår skollag. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat 
sätt verka 
för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Förskolan ansvarar för att kartlägga och analysera sin 
organisation och 
sitt arbetssätt. Arbetet mot kränkande behandling bedrivs systematiskt, långsiktigt och 
är en del av 
vardagen för att främja allas lika värde. 
Ansvariga för planen 
Förskolechefer – Upprättande, sammanställning och uppföljning 
Alla pedagoger – Att hålla den levande och aktuell i verksamheten 
Barnens delaktighet: 
Alla barn på förskolan ges möjlighet att vara delaktiga i planen via kartläggningar av 
miljön, 
trivselenkät, intervjuer samt samtal genom reflektioner av händelser som skett i 
vardagen. 
Vårdnadshavares delaktighet: 
Genom webbverktyget Unikum, föräldraenkät, och föräldramöten berättar vi om vårt 
arbete. Vi har 
även daglig tamburkontakt, information om verksamheten på varje avdelning, 
gemensamma 
aktiviteter och pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna skall alltid känna att de kan 
vända sig 
till personal och förskolechef om de upplever någon form av diskriminering eller 
kränkning. 
Personalens delaktighet: 
All personal inom enheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är väl 
känt av 
alla. Utvärderingar, kartläggningar och observationer görs kontinuerligt i arbetslagen. 
Förskolechef 
sammanställer materialet tillsammans med pedagoger på förskolan. 
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Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i all 
verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.      

Förankring av planen 
Planen ska genomsyra vårt dagliga arbete på förskolan. Planen förankras genom 
värdegrundsarbetet med barnen. Pedagoger ska systematiskt reflektera kring planen. 
Detta görs 
bland annat vid gemensamma planeringsmöten samt APT. Vårdnadshavare informeras 
om planen.     

De sju diskrimineringsgrunderna: 

• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionshinder
• Sexuell läggning
• Ålder

Förtydligande av begrepp 
Trakasserier finns definierade i diskrimineringslagen medan kränkande behandling 
definieras av 
skollagen. 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 
barn och 
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (de 
sju 
diskrimineringsgrunderna). 
Trakasserier är när någon kränker ett barns värdighet och det har med de sju 
diskrimineringsgrunderna att göra. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon, 
knuffas 
med mera. 
Kränkande behandling är när någon kränker ett barns värdighet men när det inte har 
samband 
med någon diskrimineringsgrund. Det är barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 
som utreder 
anmälningar om kränkande behandling. (Information hämtad från www.do.se)  

Förebyggande och främjande mål: 
• Att barnen utvecklar in förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans
miljö.
• Barnen ska känna att det är roligt att komma till förskolan och att de har en kompis att
leka med.
• Att barnen utvecklar sin förmåga att lösa konflikter.
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Förebyggande och främjande åtgärder: 
• Dela barnen i mindre grupper
• Samtala med barnen om hur man bemöter varandra på ett respektfullt sätt och vikten
av att lyssna på varandra.

• Vi uppmuntrar barnen till att säga ifrån om de känner sig orättvist behandlade/kränkta.
• Vi vuxna finns som stöd i leken och vid konflikter.

Fortlöpande arbete i fyra steg 

1. Undersöka riskerna för diskriminering
Personalen ska undersöka vad förskolan behöver göra för att förebygga och motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt för att främja barns lika
rättigheter och
möjligheter. De behöver göra en kartläggning av nuläget. Det kan till exempel göras
genom
observationer, intervjuer eller iakttagelser av var barnen befinner sig. Efter
kartläggningen görs en
analys. Analysen visar hur det ser ut på förskolan och vad som kommer fram ur
observationer,
intervjuer eller andra situationer. Vi deltar aktivt i barnens lek och är närvarande
pedagoger som
lyssnar in och samtalar med barnen vid alla rutinsituationer för att kunna identifiera om
det
förekommer diskrimineringar och kränkningar.
2. Analysera orsaker
Utifrån vår planering, dokumentation och utvärdering av vår verksamhet analyserar vi
eventuella
upptäckta brister och orsakerna till dem.
3. Genomföra åtgärder
Utifrån analysen gör vi kartläggningar över verksamheten för att på så sätt synliggöra
förbättringsområden, förebygga och främja arbetet och aktiviteter i verksamheten. En
handlingsplan upprättas utifrån vad som skall åtgärdas, vem som är ansvarig, vad som
skall
genomföras och en tidsplan. Allt arbete med aktiva åtgärder skall ske i samverkan med
barn och
med alla anställda i verksamheten.
I förebyggande syfte använder vi oss av samtal i olika former på avdelningarna där
barnen får
möjlighet att uttrycka sig och få känna delaktighet och inflytande i sin vardag.
I förebyggande syfte för pedagogerna samtal på planeringsdagar, APT och
avdelningsmöten utifrån
läroplanens normer och värden, förhållningssätt mellan pedagoger, mellan barn och
pedagoger och
mellan barnen. Där går vi även igenom rutiner, riktlinjer och policydokument.
4. Följa upp och utvärdera
Det sista steget är att följa upp och utvärdera handlingsplanen, analysen och åtgärderna.
Utifrån
resultatet ska vi kunna se en förbättring och erfarenhet som arbetet har gett.
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Kartläggning 

Vi gör en kartläggning av riskområden och situationer utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna.  Vi gör individuella barnintervjuer där barnen får berätta om 
var de ev. känner sig otrygga och inte vill vara. Vi observerar verksamheten såsom 
aktiviteter, rutiner, övergångar mellan olika aktiviteter, hämtning/lämning etc. Vi 
genomför s.k. ”trygghetsvandring” Genom utvecklingssamtal och enkäter får 
vårdnadshavare möjlighet att framföra sina synpunkter och frågor. Därefter analyserar vi 
kartläggningen. Det är viktigt att de slutsatser som vi drar av kartläggningen framgår av 
planen. Vi gör individuella barnintervjuer där barnen får berätta om hur mår. Vi 
observerar verksamheten såsom aktiviteter, rutiner, övergångar mellan olika aktiviteter, 
hämtning/lämning etc.  

Vårt första mål är att barnen ska känna trygghet och veta sitt eget värde i gruppen. 

Det andra målet är att alla vårdnadshavare ska med förtroende kunna lämna sina barn 
till förskolan, och känna trygghet i att deras barn inte blir utsatta för någon form av 
kränkande behandling. 

För att säkerställa att målen uppfylls arbetar vi kontinuerligt och följer 
tidsplanen/årshjulet.     
Vi har observerat barngruppen och upptäckt att en vanlig kränkning är puttar och 
knuffar. Platser där det ofta kan ske är i skymda utrymmen, eller i hallen vid påklädning 
och i fria leken inne på avdelningen. 

Avsaknad av avskärmning vid blöjbyte, behov av avskärmning vid lekstationerna. 

Vi kommer att aktivt gå in i situationer där vi anser att kränkande behandling kan 
förekomma. Genom observationer är det oftast genom puttning och genom att säga 
dumma saker som barnen kränker varandra. 

Efter att ha intervjuat de äldsta barnen har vi fått reda på att de har svarat med en glad 
gubbe på frågor om trivseln här på förskolan. Social träning (hur man är en bra kompis) 
är något vi alltid måste ha med i vår verksamhet, vad de har för intresse och vad de vill 
leka med. Vi som personal finns med barnen och stöttar upp när det behövs upplever vi 
att våra barn är nöjda med förskolan och intervjufrågorna har bekräftat detta. 

Utvärdering 

Uppföljning sker kontinuerligt. Då stämmer vi av målen, hur åtgärder genomförts, om vi 
bör omformulera mål och åtgärder för tiden som återstår av läsåret. I samband med vårt 
systematiska kvalitetsarbete, utvärderar vi målen och planen. Barn, vårdnadshavare, 
pedagoger och rektor är delaktiga i utvärderingen. 

Barnen vill gärna komma till förskolan och tycker om oss vuxna. De sitter gärna i knät 
och kommer till oss och pratar, berättar och vill vara med oss. Därför känns det som att 
barnen är trygga och trivs. Föräldrarna är också trygga med oss det framkommer på 
våra utvecklingssamtal. 

I vårt tema-arbete har vi under en period arbetat mer intensivt med den sociala 
kompetensen - hur man är en bra kompis? Vi lekte lekar och pratade samt skrev ned 
saker som barnen tyckte var viktigt i - hur man är en bra kompis? Efter detta är barnen 
mer tålmodiga med varandra och man kan påminna om detta. Vilket gör att de tänker 
till, i alla fall de äldsta! 

Viktigt att fortsätta jobba med kontakten med både barnen och deras vårdnadshavare, 
så att det känns tryggt på förskolan. Personal strävar alltid efter att vara goda 
medarbetare och att vi känner glädje i vårt arbete tillsammans med barnen och med 
varandra. Ett gott samspel mellan pedagogerna har skapat ett bra arbetsklimat både för 
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personal och barn. Det innebär att vi fortsätter att arbeta med en fortlöpande dialog och 
analys av vårt dagliga arbete. 

Analys 

Förbättringsområden för detta är att förbättra vår uppsikt och på så sätt förhindra 
kränkningar. Att inte ha för många barn i hallen samtidigt är också en viktig åtgärd. Att 
som personal finnas till hands i barnens lek är viktigt.    
Vi upplever att barnen puttar varandra mindre nu. Det kan dels bero på att barnen blivit 
äldre och utvecklat ett rikare språk. Det har satts upp en grind som förhindrar spring 
längst ut i hallen där vi har dålig uppsikt. Genom att inte ha så många barn i hallen 
samtidigt minskas också konflikterna 

Ett gott samspel mellan pedagogerna har skapat ett bra arbetsklimat både för personal 
och barn. Det innebär att vi fortsätter att arbeta med en fortlöpande dialog och analys av 
vårt dagliga arbete.  

Ett blöjbyte bör ske i avskildhet. Barnen har behov av arbetsro vid lek och aktivitet. 

Insynen till toaletten har åtgärdats. När vi byter blöja går vi in på toaletten för att få 
avskildhet för barnet. 

Lekutrymmen omstruktureras kontinuerligt för att få en bra lek. Pedagogerna finns 
närvarande för att stötta barnen i leken. Större närvaro av pedagoger i miljöerna där 
barnen vistas. Detta har gjort att barnen känner sig tryggare och får en bra självkänsla 
när de vistas på förskolan. 

Föräldraenkät 
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     Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 53 Dnr 2019-000231 

Initiativärende från SD gällande specialistkompetens 

Sammanfattning av ärendet 

SD inkom under mötet med ett initiativärende gällande 

specialkompetens inom skolan.  

Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Ge förvaltningen i uppdrag att: 

- Utreda möjligheterna och kostnaderna att införa en central enhet med

speciallärare främst inom matematik samt skriv- och läsutveckling, som

kan ambulera mellan kommunens skolor och stödja och hjälpa till där det

behövs som mest.

- Utreda möjligheterna att resurspersoner anställda av Munkedals

kommun som hjälper elever med särskilda behov införs under en central

enhet istället för direkt under rekotorsområdet så resursen kan följa med

eleven när eleven byter skola.

- Att jobba aktivt för att få fler lärare anställda av Munkedals kommun

att vidareubilda sig till  speciallärare.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas till nästa sammanträde och finner att ärendet sak bordläggas. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

* Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till

nästkommande sammanträde.

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-11 Dnr: BOUN 2019-000246 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Dokumenthanteringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden

Förslag till beslut 

 Barn och Utbildningsnämnden godkänner upprättad dokumenthanteringsplan.

Sammanfattning 

 Barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de 

handlingstyper som förekommer i verksamheten och redogör för hur de olika 

handlingstyperna ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen talar bland annat om 

hur handlingarna ska förvaras, vilka som ska bevaras eller gallras, tidpunkt för 

gallring och när handlingarna kan ställas av till kommunens centralarkiv/e-arkiv.  

Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för den som hanterar 

information/handlingar i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av 

allmänna handlingar. Planen ska bidra till öppenhet, tillgänglighet och 

rättssäkerhet samt till forskningens behov av källmaterial.  

Dokumenthanteringsplanen bygger på en enkel organisationsstruktur.  

Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga, så även Barn och 

utbildningsnämndens. Dock rör handlingar inom Förskola, grundskola och elevhälsa 

i stor utsträckning enskilds personliga förhållanden, vilket innebär att handlingen 

omfattas av sekretess. Om handlingen eller delar av handlingen inte kan lämnas ut 

förutsätter det stöd i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i lag som OSL 

hänvisar till.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Maria Ström 
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Barn och utbildningsnämnden 
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Förvaltning 
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23



2 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Nr Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunar

kiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 

Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Innehållsförteckning 

Anvisningar för dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden sid 3 

Lagar och förordningar som dokumenthanteringsplanen bygger på  sid 3 

Gallring sid 4 

Särskilt om avtal sid 5 

Särskilt om slutarkiv sid 5 

Särskilt om utlämnande av handling från skolans slutarkiv sid 5 

Arkivansvarig och arkivredogörare  sid 5 

Ordförklaring  sid 6 

1. Nämndhandlingar sid 7 

1. Allmän administrativ verksamhet sid 7 

2. Korrespondens, brev, e-post etc. sid 8 

3. Enkäter, statistik, synpunkter klagomål sid 9 

4. Skrivelser, rapporter, förslag sid 10 

5. Protokoll sid 11 

6. Verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering sid 12 

7. GDPR sid 12 

2. Kärnverksamhet sid 13 

1. Förskole och fritidsverksamhet, dagbarnvårdare sid 13 

2. Friförskola, fristående verksamhet sid 16 

3. Grundskola, grundsärskola sid 16 

4. Interkommunal ersättning sid 21 

5. Gymnasieskola sid 22 

6. Gymnasiesärskola sid 28 

7. Kommunal vuxenutbildning (komvux och svenska för invandrare sid 31 

8. Skolskjutsverksamhet sid 34 

9. Elevhälsovård sid 35 
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 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Nr Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunar

kiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 

Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Anvisningar för dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som förekommer i verksamheten och 

redogör för hur de olika handlingstyperna ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen talar bland annat om hur handlingarna ska förvaras, 

vilka som ska bevaras eller gallras, tidpunkt för gallring och när handlingarna kan ställas av till kommunens centralarkiv/e-arkiv. 

Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för den som hanterar information/handlingar i verksamheten och för 

allmänheten som vill ta del av allmänna handlingar. Planen ska bidra till öppenhet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt till forskningens 

behov av källmaterial.  

Dokumenthanteringsplanen bygger på en enkel organisationsstruktur. 

Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga, så även Barn och utbildningsnämndens. Dock rör handlingar inom Förskola, 

grundskola och elevhälsa i stor utsträckning enskilds personliga förhållanden, vilket innebär att handlingen omfattas av sekretess. Om 

handlingen eller delar av handlingen inte kan lämnas ut förutsätter det stöd i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i lag som OSL 

hänvisar till.  

Lagar och förordningar som dokumenthanteringsplanen bygger på 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap  

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och behandlar allmänhetens rätt att ta del av myndigheters handlingar. Här slås 

fast vad som är allmän handling och vad som krävs för att kunna ta del av sådan. Allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de 

snabbt kan återsökas.  

Arkivlagen (1990:782)  

Arkivlagen slår fast att myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingar som upprättas och inkommer i myndighetens verksamhet. 

Myndigheten ska vårda och göra arkivet tillgängligt.  

Arkivförordningen (1991:446)  

Arkivförordningen talar om när handlingar är arkiverade och när de ska arkiveras. Handlingar ska arkiveras när ett ärende slutbehandlats 

eller när handlingarna är färdigställda.  

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
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Offentlighets- och sekretesslagen slår fast att huvudregeln är att varje myndighet är skyldig att registrera allmänna handlingar samt att 

registrering ska ske utan dröjsmål. Sekretesskyddade handlingar har ett absolut registreringskrav och sådana uppgifter ska därför  

alltid registreras (diarieföras). Är det uppenbart att en handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver den varken 

registreras eller hållas ordnad (se exempel s.2). Lagen behandlar även bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut 

allmänna handlingar.  

Gallring 

Gallring innebär att information/handlingar förstörs. Grundregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men i vissa fall kan handlingar 

behöva gallras. Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en dokumenthanteringsplan upprättas. 

Gallring ska med andra ord ske i enlighet med den dokumenthanteringsplan som Barn och utbildningsnämndens beslutat om.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Munkedals kommun. Då arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos 

en myndighet ska de efter överenskommelse överlämnas till kommunarkivet. Före överlämnandet ska gallring ha ägt rum.  

När det anges att en allmän handling ska gallras efter tio år, betyder det att gallring utförs på det elfte året, dvs. tio kalenderår utöver 

det år handlingen tillkom.  

Handlingar som kan gallras vid inaktualitet används för att beteckna en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av nämnden 

själv.  

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras vid inaktualitet. Exempel på sådana handlingar är:  

1. Kopior som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos nämnden med samma innehåll.

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.

3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse.

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som är meningslösa eller obegripliga, om
handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd.

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar

betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom

arkivet.

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte tillfört ärendet sakuppgift (t ex genom att anteckning eller notering påförts).
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7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en

försändelse har inkommit till eller utgått från myndigheten.

8. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för
återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras.

9. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan
bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion.

Särskilt om avtal  

Det finns inte i klassificeringsstrukturen några ”generella” processer just för avtal. Avgörande för var ett avtal ska diarieföras är vilket 

slags avtal det är. Undantag är avtal från en upphandling eller ett inköp, då dessa hanteras enligt en egen process (se klassificering 2.5). 

Arkivansvarig och arkivredogörare  

Arkivansvarig: Förvaltningschef 

Arkivredogörare: Skoladministratör/Förskoleadministratör vid respektive närarkiv. 

Den arkivansvarige bevakar arkivfrågorna inom hela myndigheten, dvs. nämnden och berörd personal samt informerar om bestämmelser 

och rutiner inom arkivområdet. Arkivredogörare svarar för tillsyn och vård av den egna myndighetens, alternativt del av myndighetens 

handlingar. Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.  

Ordförklaring  

Handling Vilken typ av handling som avses, dvs. specifika handlingstyper så som sammanträdesprotokoll. 

Beskrivning Beskriver om handlingen är i digital eller i fysisk form samt om det är originalhandling eller kopia 

Förvaringsplats Var handlingen förvaras, exempelvis i vilket program och/eller vart den fysiska handlingen förvaras. 

Till kommunarkiv Anger om/när handlingen ska föras över till centralarkivet.  

Bevaras/gallras Anger om handlingen ska bevaras eller efter hur lång tid handlingen ska gallras. Med bevaras menas att handlingen ska 

bevaras för all framtid. Med gallras menas att handlingen efter angiven tid ska förstöras.  
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Anmärkning Ger vidare upplysning eller förklaring till handlingen eller hantering av handlingen. 

Sekretess Anger om handlingen är sekretessbelagd eller ej 

Dokumenthanteringsplanen är upprättad utifrån Gallringsråden: Bevara eller gallra nr 2 – Råd för kommuners, landstings och regioners 

utbildningsväsen. Dessa gallringsråd utges av SKL och Riksarkivet.  
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1 Nämndhandlingar 

1.1 Allmän administrativ 
verksamhet 

Arkivbeskrivning Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Arkivförteckning Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Dokumenthanteringsplan Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Gallringsbeslut Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Akter till diariet (diarieförda 
handlingar, ärenden) 

Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Arkiveras i kartong efter 
löpnummer.  

Register till diariet 
(ärendeförteckning). 

Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Sökingångar till handlingar. 

Postlistor Digitalt Ciceron - Gallras vid 
inaktualitet 

Postöppning, fullmakter/ 
sekretessförbindelse 

Papper Närarkiv Pärm 5 år Bevaras Närarkivet, administrativa 
avdelningen 

Arbetsordningar Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Delegationsförteckning Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Delegationsbeslut över 
anmälda beslut 

Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 
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Reglemente Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Planer, Regler, Rutiner, Policy Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Organisationsschema/beskrivn
ingar 

Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Instruktioner Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras 

Förteckning över 
förtroendemän 

Digitalt Troman 5 år Bevaras Originalet sitter med i KF:s 
protokoll, VN:s protokoll 
och KF:s valberedning. 
Digitalt finns det i TROMAN 

1.2 Korrespondens, brev, e-post 
etc. 

Korrespondens, brev, e-post 
av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 

Original, kopior, 
mail 

Närarkiv Pärm - Gallras vid 
inaktualitet 

Närarkivet, administrativa 
avdelningen 

Avtal Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej (Om ej annat 
avtalats)  

Avtal, rutinmässiga Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron - Gallras 2 år 
efter inaktualitet 

(Leasingavtal) 

Cirkulär Digitalt Ciceron - Gallras vid 
inaktualitet 

Finns sedan 1989 hos SKL 

Kopior, utdrag, överexemplar, 
dubletter som inkommit för 
information och som inte 
föranlett någon åtgärd. 

- Gallras vid 
inaktualitet 
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 Kurs- och 
konferensinbjudningar, 
program 

Digitalt E-postmapp - 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Vidarebefordras till berörda.  

1.3 Enkäter 
 
 

      

 Sammanställningar/rapporter 
 

Original/Digitalt 
 

Närarkiv/ Ciceron 
 

5 år Bevaras   

 Svar och andra underlag Original/Digitalt 
 

Närarkiv/ Ciceron 
 

- Gallras vid 
inaktualitet  
 

  

1.4 
 

Statistik 
 
 

      

 Sammanställningar, rapporter 
och statistik 
 

Original/Digitalt 
 

Närarkiv/ Ciceron 
 

5 år Bevaras 
 

  

 Statistik som innehåller unik 
information om verksamheten 

Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras   

1.5 Synpunkter/klagomål 
 
 

      

 Synpunkter, klagomål, 
inklusive svar 

Original/Digitalt 
 

Närarkiv/ Ciceron 
 

5 år Bevaras Redovisas i bokslut och i 
kvalitetsberättelsen varje 
år. 

 

 Synpunkter/klagomål och 
förslag av rutinartad allmän 
karaktär inklusive svar 
 

Original/Digitalt 
 

Närarkiv/ Ciceron 
 

- Gallras 2 år Finns digitalt i Ciceron  
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Skrivelser, rapporter, förslag 

Remisser, inkomna, samt 
utgående remissyttrande i 
ärende 

Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej 

Yttrande Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej 

Interpellation/fråga Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej 

Rapporter Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej 

Skrivelser, brev, anmälningar Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej 

Skrivelser av tillfällig betydelse 
och/eller rutinmässig karaktär 

Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron - Gallras 2 år Nej 

Tjänsteanteckningar Se anmärkning. Minnesanteckningar som 
ej tillför sakuppgift och är 
av tillfällig eller ringa 
karaktär gallras vid 
inaktualitet. 

Nej 

Tjänsteskrivelser Original/Digitalt Närarkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej 

Utredningar Original/Digitalt När-arkiv/ Ciceron 5 år Bevaras Nej 

Systematisk kvalitetsrapport 
-arbetsplan
-verksamhetsplan
-kvalitetsredovisning

Original/ Digitalt När-arkiv/Ciceron 5 år Bevaras 
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 Utvärdering av verksamheten 
Sammanställning av enkäter, 
intervjuer, statistik och analys 
 

Original/ Digitalt När-arkiv/Ciceron 5 år Bevaras   

 Handlingar om inspektion 
-anmälan om inspektion 
-svar och dokumenterade 
åtgärder 
-beslut 
 

Original/Digitalt När-arkiv/Ciceron 5 år Bevaras   

1.5 Protokoll 
 
 

      

 Tillkännagivande 
 

Original/digitalt Hemsidan 5 år Bevaras Finns i originalprotokollet. Nej 

 Närvarolistor Original/digitalt 
 

 5 år Bevaras Finns i originalprotokollet 
 

Nej 

 Omröstningslistor Original/digitalt 
 

När-arkivet 5 år Bevaras Finns i originalprotokollet Nej 

 Barn och utbildningsnämndens 
protokoll 

Original/digitalt Pärm i när-arkiv, 
Hemsidan, Ciceron 
 

5 år Bevaras  Nej 

 Barn och utbildningsnämndens 
presidies protokoll 

Original/digitalt 
 

Pärm i när-arkivet, 
Ciceron 
 

5 år Bevaras  
 

Nej 

 Protokoll eller 
mötesanteckningar från 
avdelningsmöte, 
informationsmöten och interna 
verksamhetsmöten 
 

Digitalt Server - Gallras Vid 
inaktualitet 

Om de inte innehåller 
beslut eller unik information 
av betydelse för 
verksamheten 
 

Nej 

 Samverkansprotokoll 
 

Digitalt Server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan Nej 

1.6 Verksamhetsplanering, -     Se Ekonomienhetens  
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uppföljning och -utvärdering dokumenthanteringsplan 

Budget och bokslutshandlingar Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Tillhör ärenden i diariet / 
Digitalt i Ciceron.  

Nej 

Mål och Resursplan (MRP) Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron och i 
Ekonomisystemet 

Nej 

Verksamhetsplaner Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron. Nej 

Verksamhetsberättelse Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Intern kontroll Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Uppföljningsrapporter Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron Nej 

1.7 GDPR 

GDPR-register, anmälda Digitalt Server 5 år Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Anmälan av behandling av 
personuppgifter till 
personuppgiftsombudet 

Digitalt Server - Gallras Vid 
inaktualitet 

Nej 

Registerutdrag, begäran om Papper Personuppgifts- 
ombud 

- Gallras 1 år Finns i Ciceron Nej 

Förordnande av 
personuppgiftsombud 

Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar 
Finns i Ciceron 

Nej 

Fullmakter för utlämnande av 
uppgifter 

Digitalt/papper Arkivskåp 2 år efter 
fullmakts 
upphörande 

Gallras 70 år Finns i Ciceron Nej 

2 Kärnverksamhet 
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2.1 Förskole och 
fritidsverksamhet, 
dagbarnvårdare 
Ansökan barnomsorg Papper/digitalt Arbetsrum/server 

(TED) 
3 år Innevarande år samt tre hela 

Kölista månadsvis per område Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

3 år Innevarande år samt tre hela 

Svar på placeringserbjudande Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

3 år Innevarande år samt tre hela 

Uppsägning barnomsorgsplats Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

3 år Innevarande år samt tre hela 

Inkomstuppgift från 
vårdnadshavare 

Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

10 år Efter tre år till mellanarkiv. 
Ligger till grund för avgift. 

Debiteringsunderlag 
föräldraavgifter 

Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

10 år Efter tre år till mellanarkiv 

Beslut om avstängning pga. 
obetalda fakturor 

Papper (kopia) Arkiv När barnets 
placering 
avslutas 

Bevaras Diarieförs 

Förteckning över barnens 
planerade närvaro 

Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

3 år Innevarande år samt tre hela 

Förteckning över barnens faktiska 
närvaro 

Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

3 år Innevarande år samt tre hela 

Enskilda barns schema Papper/digitalt Arbetsrum/server 
(TED) 

Vid inaktualitet När nytt schema inkommer 
alternativt när placering 
upphör. 

Barndokumentation –
verksamhetens information om 

Papper Arbetsrum/arkivskåp Vid inaktualitet När placering upphör. Gallring 
sker årsvis när respektive 
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det enskilda barnet årskull slutat. 
 

 Barndokumentation- Unikum 
digital lärplattform 

Digitalt Server (Unikum)  3 år Gallras tre år efter avslutad 
placering. 
 

 

 Överenskommelse om medverkan 
i egenvård och omvårdnad 

Papper Arbetsrum/arkivskåp När barnets 
placering 
avslutas 

 

Bevaras   

 Läkemedelsordination för 
egenvårdsuppdrag i förskola 

Papper Arbetsrum/arkivskåp När barnets 
placering 
avslutas 

 

Bevaras   

 Läkemedelslista Papper Arbetsrum/arkivskåp När barnets 
placering 
avslutas 

 

Bevaras   

 Årlig dokumentation av 
systematiskt kvalitetsarbete 

Digitalt Server (Hypergene) 
Ciceron 

När dokumentet 
är upprättat 

 

Bevaras Redovisas till nämnd  

 Beslut av förskolechef om 
placering av särskilda skäl 

Papper (kopia – 
original lämnas till 
förälder) 

Arbetsrum/arkivskå
p 

När barnets 
placering 
Avslutas 
 

Bevaras     

 Dokumentation om barn i 
behov av särskilt stöd 

Papper/digitalt Arbetsrum/arkivskå
p 
/server  

När barnets 
placering 
avslutas 
 

Bevaras   

 Samtycke om fotografering 
och liknande dokumentation 

Papper/digitalt Arbetsrum/server  Vid inaktualitet Dock senast när 
barnet/barnen slutat. 
 

 

 Skriftliga orosanmälningar till 
socialtjänst 

Papper (kopia) Arkiv När barnets 
placering 
avslutas 
 

Bevaras  Sekretess 
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Anmälan samt dokumentation 
kring kränkande behandling 

Digitalt Server (Draftit) När barnets 
placering 
avslutas 

Bevaras Diarieförs 

Plan mot kränkande 
behandling- årlig  

Papper/digitalt Arkiv När 
dokumentet är 
upprättat 

Bevaras Diarieförs 

Handlingar som rör barn med 
skyddad identitet 

Endast papper Närarkiv låsbart Gallras/bevaras Samtliga handlingar 
gallras/bevaras på samma 
sätt som för övriga barn, 
men läggs i särskild mapp 
tydligt märkt med sekretess 

Sekretess 

Krispärm 
-namn
-kontaktuppgifter till anhörig

Papper/digitalt Arbetsrum/server Vid inaktualitet Gallras Uppdateras årligen 

Förteckning över verksamheter Papper/digitalt Arbetsrum/server Bevaras Ingår i verksamhets-/ 
årsberättelse 

Protokoll samt bilagor från 
arbetsplatsträffar och lokal 
samverkan 

Papper/digitalt Arbetsrum/server 3 år Bevaras 

Beläggningsstatistik Digitalt Fil skickas till SCB Ingår i den årliga 
redovisningen till SCB 

Föräldraenkäter Sammanställning 
samt tom blankett 

Arbetsrum/server 3 år Sammanställning ingår i 
verksamhets- /årsberättelse 
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 Skriftlig kontakt med 
vårdnadshavare som har 
väsentlig betydelse för barn 
eller verksamhet 
 

Papper/digitalt Arbetsrum/arkivskå
p 
/server 

När barnets 
placering 
avslutas 
 

Bevaras   

 Handlingar som rör barn med 
skyddad identitet 

Endast papper Närarkiv låsbart  Gallras/bevaras Samtliga handlingar 
gallras/bevaras på samma 
sätt som för övriga barn, 
men läggs i särskild mapp 
tydligt märkt med sekretess 
 

Sekretess 

 Krispärm 
-namn 
-kontaktuppgifter till anhörig 
 

Papper/digitalt Arbetsrum/server Vid inaktualitet Gallras Uppdateras årligen  

2.2 Friförskola, fristående 
verksamhet 
 

      

 Ansökan om att bedriva enskild 
verksamhet. 

 

Papper/digitalt 

 
Arkiv 
Ciceron 

 Bevaras Nämndsbeslut  

 Tillsynshandlingar  Papper/digitalt Arkiv  
Ciceron 

 

 Bevaras   

2.3 Grundskola-Grundsärskola 
 
 

      

 Protokoll från möten mellan 

skola och annan part (ex 

skola –fritid) 

 

Papper Närarkiv  Bevaras  Nej 

 Protokoll från 
elevsamverkansmöten 

 

Papper Närarkiv  Bevaras  Nej 

 Protokoll från Papper Närarkiv  Bevaras  Nej 
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skolråd/föräldraråd/ 
samverkansråd 

Protokoll från LOKSAM Papper Närarkiv Bevaras Nej 

Protokoll från APT Papper/Digitalt Närarkiv Bevaras Nej 

Läromedelsförteckning. 
Läromedel, egenproducerad. I 
den mån kompendier, foton, 
diabilder, ljudband, 
videoinspelningar eller 
multimediepresentationer 
produceras på skolan för att 
användas i undervisningen. 

Papper/digitalt Lärarens arbetsrum Bevaras Nej 

Klasslistor Papper Närarkiv Bevaras Nej 

In och utflyttade elever Papper Sätts ihop med 
klasslistan efter 
utskrift från 
Procapita vid 
läsårets slut  

Bevaras Nej 

Betygskataloger Papper Närarkiv Bevaras Nej 

Kopia på slutbetyg från ÅK 9 Papper Närarkiv Bevaras Nej 

Skolkatalog Papper Närarkiv Bevaras Nej 

Åtgärdsprogram Papper Närarkiv Bevaras Ska så småningom in i 
PMO 

Nej 

Anpassad studiegång Papper Närarkiv Bevaras Nej 
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Skade- och tillbudsrapporter Digitalt Kia Bevaras 

Kränkande behandling Digitalt Draftit /Ciceron 5 år Bevaras Ja 23 Kap 2 § 

Nationella prov svenska Papper Närarkiv 5 år Bevaras Nej 

Nationella prov övriga ämnen Papper Närarkiv - Gallras efter 5 
år 

Nej 

Klasscheman Papper Närarkiv 5 år Bevaras Nej 

Lärarscheman Papper Närarkiv - Gallras efter 3 
år 

Nej 

Ledighet för elev Papper Vid avslag läggs en 
kopia i elevmapp 

- Bevaras Nej 

Närvaro- och frånvarouppgifter Digitalt Finns i Procapita 
frånvarowebb 

5 år Bevaras Nej 

Anhörigblanketter Papper Närarkiv - Gallras vid 
inakualitet 

Nej 

Elevuppgifter Digitalt Finns i Procapita - Gallras efter 10 
år 

Nej 

Ansökan om 
modersmålsundervisning 

Papper Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Ansökan om 
studiehandledning 

Papper Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Önskemål och byte av 
språkval 

Papper Närarkiv Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 
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Handlingar rörande praktik och 
praktikplatser PRAO 

Papper Närarkiv Gallras vid 
inaktualitet 
under 
förutsättning att 
uppgifter om 
genomförd 
praktik 
dokumenteras i 
elevmatrikel 
eller 
motsvarande 

Nej 

Minnesanteckningar från 
interna träffar? 

Original Närarkiv 5 år Bevaras 

Rutinkorrespondans gällande 
elev 

Närarkiv Var tredje år 
(stadievis 

Gallras Korrespondens med 
kortvarig betydelse 

Korrespondens av känslig 
karaktär gällande elev (e-post, 
SMS o.dyl) 

Närarkiv 10 år Gallras 

Interna meddelanden och PM e-post Närarkiv Vid inaktualitet Gallras 

Elevmappar Närarkiv 10 år Bevaras 

Utvärderingar Närarkiv Vid inaktualitet Enkät och 
sammanställning. bevaras i 
diariet 

Elevens val Original Närarkiv Vid inaktualitet Gallras 

Statistik, enkäter Kopior Närarkiv 2 år Gallras 

Rapporter, projektansökningar 
mm 

Original Närarkiv 5 år Bevaras Diarieföras 
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 Handlingar ang. frilufsdag, bad 
utflykter och kulturell 
verksamhet 
 

 Närarkiv - 2 år, tas bort vid 
inaktualitet 

  

 Kvalitetsredovisningar 
enhetsvis 
 

Original Närarkiv 5 år Gallras Hanteras av 
förvaltningsledningen 

 

 Tjänstefördelning  Pärm Närarkiv - Gallras 10 år 

 
Under förutsättning att 
uppg.om anställning finns 
bev.på annat sätt 
 

 

 Diarieförteckning 
 

Original Närarkiv 5 år Bevaras   

 Delegationsbeslut-
Beslutsjournal 

Original Närarkiv - Bevaras Anmälningspliktiga till BUN. 
Ej anmälningspliktiga 
förvaras hos 
beslutsförfataren 
 

 

 Prov och resultat 
 

 Närarkiv - Gallras 5 år   

 Ansökan och beslut om in/-
utskrivning 
 

 Närarkiv 10 år Bevaras   

 Testprotokoll 
 

 Närarkiv - Gallras 
Stadievis var 
tredje år 

  

 Ansökan om att få gå om 
årskurs 
 

 Närarkiv - Vid inaktualitet Senast vid avslutad avgång  

 Skriftliga omdömen 
 

 Närarkiv 10 år Bevaras   
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Fotografier över skolmiljön 
odyl 

Närarkiv 5 år Bevaras 

Samtyckesblankett Elevmapp Närarkiv 10 år Bevaras 

Fullmaktsblankett Elevmapp Närarkiv 10 år Bevaras 

2.4 Interkommunal ersättning 

Överenskommelse/yttrande 
från hemkommun om 
mottagande elev från annan 
kommun samt gällande IKE  

Närarkiv 10 år 

Placeringsunderlag/avtal om 
barnomsorgsplacering mellan 
kommuner samt gällande IKE 

Papper/digitalt Arbetsrum/server 10 år När placering avslutats till 
mellanarkiv 

Placeringsunderlag/avtal om 
barnomsorgsplacering hos 
enskilda verksamheter.  

Papper/digitalt Arbetsrum/server 10 år När placering avslutats till 
mellanarkiv 

Tilläggsbelopp till 
verksamheter för särskilt stöd 

Närarkiv 10 år 
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Ersättningsnivåer till andra 
kommuner och enskilda 
verksamheter. 

Närarkiv 10 år Ek.adm 

Övriga handlingar rörande 
debitering och kontroll av 
interkommunal ersättning  
(Gymnasie/GymnasieSärskola
) 

Papper Närarkiv 2 år Handlingar i tvisteärende 
förvaras särskilt och kan 
gallras 2 år efter ärendets 
slutliga avgörande. 

Nej 

Yttrande/Beslut till/från 
hemkommun om 
mottagande/placering av elev 
till/från annan kommun samt 
gällande IKE. 
(Vuxenutbildning) 

Papper Närarkiv, Efter 
kalenderårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

2.5 Gymnasieskola 

Ansökan om rese – och 
inackorderingsbidrag 

Papper/digitalt Närarkiv Efter avslutad 
skolgång 

Nej 

Handlingar rörande elevers 
skolkort (kvittenslistor 
busskort) 

Papper/digitalt Närarkiv Efter avslutad 
skolgång 

Nej 

Ansökningar, 
gymnasieutbildningar utanför 
samverkansområde 

Papper/digitalt I Fyrbodals 
verksamhets- 
system, INDRA, 
och i Närarkiv, 
diarieförs 

Efter avslutad 
skolgång 

Finns i Ciceron Nej 

Förteckning/register över Papper/digitalt I verksamhets- Efter läsårets Bevaras Finns i Ciceron Nej 
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elever som går i annan 
kommun inom och utom 
samverkansområdet 

system 
och i Närarkiv, 
diarieförs 

slut 

Förteckning/register över 
elever som undervisas i skolor 
under styrelsen för utbildning, 
men hör hemma i en annan 
kommun. 

Papper/digitalt I verksamhets- 
system 
och i Närarkiv, 
diarieförs 

Efter läsårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Rapporter om skolgång. Till 
hemkommunen inkomna 
rapporter med uppgift om 
elevs skolgång i annan 
kommun 

Papper Närarkiv, 
diarieförs 

Efter avslutad 
skolgång 

Finns i Ciceron Nej 

Beslut om skolgång i 
skoldistrikt utom kommunen 

Papper Närarkiv, 
diarieförs 

Efter avslutad 
skolgång 

Finns i Ciceron Nej 

Protokoll, elevvårdsmöten, 
ämneskonferenser, klassråd, 
föräldraråd, 
samverkansmöten, 
MBL/arbetsmiljö, arbetsplan, 
jämställdhetsplan, 
skolkonferenser och andra 
sammankomster om 
pedagogiska frågor 

Original Arbetsrum/server Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan 
med uppgifter väsentliga för 
elev eller skola. 

Papper/digitalt I elevmapp Efter avslutad 
skolgång 

Bevaras 

Handlingar, rörande 
samtycken enligt GDPR 

Original I elevmapp Efter avslutad 
skolgång 

För t.ex. bilder på hemsida, 
övergång till annan skola 

Nej 
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m.m. 

Betygskriterier/kursplaner, 
lokalt utarbetade, för lokala 
kurser. Antas av nämnd som 
ansvarar för skolverksamhet 

Informationsmaterial, som 
presenterar kurser och ämnen. 
Utbudsbroschyr, individuellt val 

Original Närarkiv, 
diarieförs 

Efter läsårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Överenskommelse om 
studiegång/byte av kurs eller 
program. Ansökan om 
studieavbrott. Särskild 
överenskommelse för enskild 
elev. Handlingar, rörande 
befrielse från viss 
undervisning/reducerat 
program. Disciplinära åtgärder 
(avstängning/varning/förvisnin
g av elev, varning etc).  
Praktik/placering 

Original Närarkiv  
och i elevmapp, 
diarieförs 

Efter läsårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron 
Studiegång/studieavbrott/re
ducerat program/byte av 
kurs eller program 
registreras i 
verksamhetssystem 

Nej 

Handlingar rörande 
examensarbeten, elevens val, 
ändrat tillval, 
ledighetsansökan, 
modersmålsundervisning. 
Anmälan om prövning  

Original I elevmapp Bevaras Nej 

Åtgärdsprogram 
Anteckningar från 
utvecklingssamtal 

Original I elevmapp Efter avslutad 
skolgång 

Bevaras Anteckningar från 
utvecklingssamtal kan 
gallras under förutsättning 
att uppgifter för uppföljning 

Nej 
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dokumenterats t.ex. i 
åtgärdsprogram. 

Skydd av personuppgift i 
verksamhetssystem, blankett 

Papper/digitalt I kassaskåp på 
administrationen 

Vid inaktualitet Bör bevaras så länge 
personen är aktuell i 
systemet och så länge som 
personen bär skydd runt 
personuppgift. 

Ja 

Handlingar rörande 
studieresor, skolresor, 
lägerskolor, friluftsdagar och 
utflykter 

Original Närarkiv Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Schema, klasslistor Digitalt I verksamhets-
system 

Bevaras Nej 

Nationella prov i 
svenska/svenska som 
andraspråk, elevlösningar, 
samtliga delar. 
Sammanställningar över 
resultat i nationella prov i 
svenska. 

Original Närarkiv Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Nationella 
prov/sammanställningar av 
resultat från nationella prov, 
elevlösningar i samtliga ämnen 
utom svenska. 

Original Närarkiv 5 år Nej 

Diagnosiska prov/skriftliga 
tester och prov, elevlösningar 

Original I lärarens 
arbetsrum 

Vid inaktualitet, 
se anm. 

Då betyg är satt och då 
tiden för omprövning av 
betyg löpt ut. 

Nej 
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Betygskatalog (ev. 
förkortningar och sifferkoder 
ska förklaras). Tas fram årsvis 
efter klass. 

Examensbevis/Studiebevis/ 
Gymnasieintyg/Utdrag ur 
betygskatalog. Skriftliga 
bedömningar/intyg. 

Resultat av prövning med 
anteckning om givet betyg (bör 
förvaras tillsammans med 
betygskatalog eller individuella 
betyget). Omprövning av 
betyg, beslut och handlingar. 

Pappers-original Närarkiv Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Läromedelsförteckning. 
Läromedel, egenproducerad. I 
den mån kompendier, foton, 
diabilder, ljudband, 
videoinspelningar eller 
multimediepresentationer 
produceras på skolan för att 
användas i undervisningen. 

Papper/digitalt I lärarens 
arbetsrum 

Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Plan mot kränkande 
behandling 

Papper/digitalt I rektors arbetsrum, 
diarieförs 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Skade- och tillbudsrapporter Digitalt KIA Bevaras 

Kursutvärderingar Original I rektors arbetsrum Vid inaktualitet Nej 

Utvärdering, gjord av elever i 
åk 2 (gällande skolmiljö m.m.) 

Papper/digitalt I rektors arbetsrum Vid inaktualitet, 
se anmärkning 

Bifogas i kvalitetsrapporten 
i Hypergene 

Nej 
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Kvalitetsredovisningar. 
Innehåller en bedömning av 
dels i vilken mån målen för 
utbildningen uppnåtts, dels 
vilka åtgärder som behöver 
vidtas om målen inte uppnåtts 
(upprättas enl. Skollagen SFS 
2010:800) 

Digitalt I rektors arbetsrum Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Statistik, enhetsspecifik och 
egenupprättad 

Papper/digitalt I rektors arbetsrum Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Statistik till andra myndigheter, 
t.ex. SCB, Skolverket)

Digitalt I 
verksamhetssystem 

Vid inaktualitet, 
se anmärkning 

Statistiken sammanställs ur 
IT-system, varför varje 
enskild rapport kan 
återupprättas 

Nej 

Rapporter ur 
verksamhetssystem av tillfällig 
betydelse 
Meddelanden och information 
av tillfällig betydelse från 
myndigheter, andra 
rektorsområden, skolor m.fl 

Papper/digitalt På berörd 
personals 
arbetsrum 

Vid inaktualitet 

2,6 GymnasieSärskola 
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 Protokoll från 
beslutskonferenser 
 

Original Närarkiv 5 år Bevaras   

 Protokoll från 
elevvårdskonferenser och 
klassråd, andra 
sammankomster om 
pedagogiska frågor eller 
elevvård t.ex. 
arbetsenhetskonferens, klass-
konferens. 
 

Original Närarkiv 5 år Bevaras   

 Ansökningar/Beslut om 
inskrivning/utskrivning 
 

Original I elevmapp Efter avslutad 
skolgång 

Bevaras   

 Handlingar i 
överklagningsärende 
 

Papper/digitalt I rektors arbetsrum Efter avslutad 
skolgång 

Bevaras   

 Kopior av handlingar, som i 
original bevaras någon 
annanstans inom kommunens 
utbildningsverksamhet. 
 

Papper I special-
pedagogens 
arbetsrum 

 Vid inakualitet   

 Arbetsplaner, kursplaner, 
timplaner och individuella 
scheman 
Handlingar rörande elevens 
val 

Original I special- 
pedagogens 
arbetsrum 

5 år Bevaras   

 Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan 
med uppgifter väsentliga för 
elev eller skolan 
 

Papper/digitalt I elevmapp Efter avslutad 
skolgång 

Bevaras   

 Betygskatalog (ev. 
förkortningar och sifferkoder 

Pappers-original Närarkiv Efter avslutad 
skolgång 

Bevaras   
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ska förklaras). Tas fram årsvis 
efter klass. 

Gymnasiesärskolebevis/Utdra
g ur betygskatalog. Skriftliga 
bedömningar/Intyg. 
Intyg om genomgången 
utbildning/Studieomdömen. 

Individuella utvecklingsplaner 
med omdömen 

Papper/digitalt Vid inaktualitet, 
se anm. 

Under förutsättning att en 
sammanfattning gjorts i 
pedagogisk journal som 
bevaras 

Ansökan om rese – och 
inackorderingsbidrag 

Handlingar rörande elevers 
skolkort (kvittenslistor 
busskort) 

Se Gymnasieskolan 

Ansökningar, 
gymnasiesärskoleutbildningar 
utanför samverkansområde 

Se Gymnasieskolan 
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Förteckning/register över 
elever som går i annan 
kommun inom och utom 
samverkansområdet 

Förteckning/register över 
elever som undervisas i skolor 
under styrelsen för utbildning, 
men hör hemma i en annan 
kommun. 

Se Gymnasieskolan 

Handlingar, gällande elev med 
skydd av personuppgifter 

Se Gymnasieskolan 

Handlingar, rörande 
samtycken enligt GDPR 

Se Gymnasieskolan 

Handlingar rörande 
studieresor, skolresor, 
lägerskolor, friluftsdagar och 
utflykter 

Se Gymnasieskolan 

Individuella utvecklingsplaner 
med omdömen 

Papper/digitalt Vid inaktualitet, 
se anm. 

Under förutsättning att en 
sammanfattning gjorts i 
pedagogisk journal som 
bevaras 

Plan mot kränkande 
behandling 

Se Gymnasieskolan 

Skade- och tillbudsrapporter Se Gymnasieskolan 
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2.7 Kommunal vuxenutbildning 
(Komvux och svenska för 
invandrare (SFI)) 

Protokoll och anteckningar från 
konferenser/möten. Personal- 
eller elevsamverkan m.m. 

Original Närarkiv 5 år Bevaras 

Kursutbud 
Informationsmaterial, t.ex 
handlingar som presenterar 
kurser och ämnen 

Original Närarkiv, 
diarieförs 

Vid 
kalenderårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Schema lärare och 
timmar/elevgrupp 

Original Närarkiv, 
diarieförs 

Vid 
kalenderårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Sammanställning 
elevscheman 

Original Hos 
schemaläggaren 

3 år Nej 

Elevregister med 
personuppgifter 

Digitalt I verksamhets-
system 

Bevaras 

Ansökningar till 
utbildningar/prövningar (även 
ej antagna) 
Individuella studieplaner 

Papper/digitalt Hos SYV Efter avslutad 
skolgång 

Närvarolistor Papper/ 
I verksamhets-
system 

Närarkiv 3 år 

Läromedelsförteckning. 
Läromedel, egenproducerad. I 
den mån kompendier, foton, 

Papper/digitalt Lärarens arbetsrum Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 
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diabilder, ljudband, 
videoinspelningar eller 
multimediepresentationer 
produceras på skolan för att 
användas i undervisningen. 

Betygskriterier/kursplaner, 
lokalt utarbetade, för lokala 
kurser. Antas av nämnd som 
ansvarar för skolverksamhet 
Informationsmaterial, som 
presenterar kurser och ämnen. 
Utbudsbroschyr, individuellt val 

Original Närarkiv, 
diarieförs 

Efter läsårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Avtal gällande 
uppdragsutbildningar 

Original Närarkiv, 
diarieförs 

Efter 
kalenderårets 
slut 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Redovisning av statsbidrag Papper/digitalt I rektors arbetsrum Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Nationella prov i 
svenska/svenska som 
andraspråk samt SFI, 
elevlösningar, samtliga delar. 
Sammanställningar över 
resultat i nationella prov i 
svenska/SFI. 

Original Närarkiv Efter läsårets 
slut 

Bevaras 

Nationella 
prov/sammanställningar av 
resultat från nationella prov, 
elevlösningar i samtliga ämnen 
utom svenska. 

Original Närarkiv 5 år 
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Språktester i svenska för 
invandrare (SFI) 

Original I utförande lärares 
arbetsrum 

Vid avslutad 
skolgång 

Betygskatalog (ev. 
förkortningar och sifferkoder 
ska förklaras). 
Examensbevis/Studiebevis/ 
Utdrag ur betygskatalog. 
Skriftliga bedömningar/Intyg. 

Resultat av prövning med 
anteckning om givet betyg (bör 
förvaras tillsammans med 
betygskatalog eller individuella 
betyget). Omprövning av 
betyg, beslut och handlingar. 

Pappers-original Närarkiv Efter läsårets 
slut 

Bevaras Nej 

Plan mot kränkande 
behandling 

Papper/digitalt I rektors arbetsrum, 
diarieförs 

Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Utvärdering, gjord av eleverna 
vid varje terminsslut 

Papper/digitalt I rektors arbetsrum Bevaras Bifogas i kvalitetsrapporten 
i Hypergene 

Nej 

Skade- och tillbudsrapporter Digitalt KIA Bevaras 

Statistik, enhetsspecifik och 
egenupprättad 

Papper/digitalt På rektors 
arbetsrum 

Efter läsårets 
slut 

Bevaras 
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 Kvalitetsredovisningar som 
kan innehålla bedömningar av 
dels i vilken mån målen för 
utbildningen uppnåtts och dels 
vilka åtgärder som behöver 
vidtas om målen inte har 
uppnåtts. 
 

Digitalt På rektors 
arbetsrum 

Efter läsårets 
slut 

Bevaras   

2.8 Skolskjutsverksamhet 
 
 

      

 Skolskjutsreglemente  
 

Digitalt Ciceron 5 år Bevaras   

 Skolskjutsregister 
 

Digitalt Skolskjuts.se - Gallras 3 år   

 Elevlistor för 
skolskjutsverksamhet med taxi 
 

Digitalt/Papper Pärm på 
handläggares rum. 

- Gallras 3 år   

 Informationsbrev till 
vårdnadshavare om skolskjuts 
 

Papper  - Gallras vid 
inaktualitet 

  

 Avtal 
 

Digitalt Ciceron 5 år Bevaras   

 Egen ansökan om skolskjuts i 
enskilt fall utöver reglemente 
 

Digitalt Ciceron 5 år Bevaras   

 Beslut i ärenden utöver 
reglemente 
 

Digitalt Ciceron 5 år Bevaras   

 Överklagan 
 

Digitalt Ciceron 5 år Bevaras   
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2.9 Elevhälsovård 

Medicinsk bedömning Digitalt PMO 5 år Bevaras 5 år efter att eleven 

avslutar sin skolgång 

arkiveras journalen i 

slutarkiv. 

25 kap 1 § OSL – 
Sekretess till 
skydd för enskild i 
verksamhet som 
avser hälso och 
sjukvård m.m. 

EHT – 

elevhälsoteamsmöten 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 

Skolpsykologisk 

bedömning/Utredning: 

Psykologutredning. 

Underlag till 

psykologutredning. 

Inkomna handlingar. 

Testmaterial 

(sekretessbelagt). 

Papper/Digitalt Elevmappar/PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Skolkurators anteckningar, 

korrespondens med elever 

och föräldrar 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 

Logopedens utredningar 

och bedömningar 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 

Skolläkares utredningar 

och bedömningar 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 

Specialpedagogiska 

utredningar och 

Digital PMO 5 år Bevaras 
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bedömningar 

Journalanteckning Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Hälsodeklaration lämnad 

av elev och 

vårdnadshavare 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Elevens hälsoformulär inför 

hälsobesök 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Uppgifter om vaccination, 

tillväxt, hälsouppgifter mm 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Provsvar Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Uppdrag, remiss, 

remissvar 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Vaccinationsmedgivande Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Medgivande/Rekvisition att 

överföra journal till annan 

vårdgivare 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Rekvisition, fullmakt från 

försäkringsbolag 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Korrespondens med 

elev/vårdnadshavare 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 

Bedömningsutlåtande från 

utredningsteam och från 

Digitalt PMO 5 år Bevaras 25 kap 1 § OSL 
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BUP 
 

 Barnhälsovårdsjournalen/v

accinationsuppgift 
 

Digitalt 
 

PMO 
 

5 år 
 

Bevaras 
 

 25 kap 1 § OSL 

 Journalkopior från 

landsting och andra 

verksamheter 
 

Digitalt 
 

PMO 
 

5 år 
 

Bevaras 
 

 25 kap 1 § OSL 

 Anteckningar från 

hälsosamtal 
 

Digitalt 
 

PMO 
 

5 år 
 

Bevaras 
 

 25 kap 1 § OSL 
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2019-10-07 Dnr: 

Barn och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Ann-Sofie Kristiansson 

Barnomsorgssekreterare 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Kvalitetskrav för att bedriva barnomsorg i Munkedals 

kommun 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar revidering av kvalitetskrav för barnomsorg i 

Munkedals kommun. 

Sammanfattning 

Med anledning av förändrade lagkrav (skollagen 2 kap 5§) från januari 2019 om 

skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda för att 

bedriva förskoleverksamhet har kommunens kvalitetskrav reviderats.  

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående förskolor, men 

gäller även vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående 

skolenhet). Pedagogisk omsorg i enskild regi omfattas inte av de nya kraven.  

Utöver tillägg kring de skärpta lagkraven har förtydligande gjorts i kvalitetskraven 

som rör:   

- rutiner för barn i behov av särskilt stöd

- administrativa rutiner

- inrapportering av redovisningar

- uppehåll i verksamhet längre än sex månader

Vid uppdateringen har även skrivning gällande personuppgiftslagen ersatts med 

information kring dataskyddsförordningen (GDPR).    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Munkedals kommun 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Liselott Sörensen Ringi  

Förvaltningschef 

Barn och utbildningsförvaltningen 
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Mia Elofsson  
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Regler 

Kvalitetskrav för att bedriva 

barnomsorg i Munkedals 

kommun 
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Antagningsdatum: Ange datum 

Diarienummer: Ange diarienummer 

Gäller till och med: Ange datum eller "Gäller tills vidare" 

Dokumentansvarig: Ange ansvarig funktion / titel 

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Huvudman 

 

 Huvudman för fristående förskolor och vissa fristående fritidshem ska genom 

erfarenhet eller på annat sätt ha förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller 

för verksamheten (skollagen 2 kap.5 §). Läs mer i bilaga 2 

 

 Huvudman för fristående förskolor och vissa fristående fritidshem ska ha 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, samt 

även ha ekonomiska förutsättningar för att följa de föreskrifter som gäller 

för verksamheten (skollagen 2 kap.5 §). Läs mer i bilaga 2 

 

 Huvudman för fristående förskolor och vissa fristående fritidshem ska även i 

övrigt bedömas som lämplig (skollagen 2 kap.5 §). Läs mer i bilaga 2 

 

 Utdrag ur polisens belastningsregister gällande huvudman bifogas ansökan 

enligt förordning (1999:1134) 16 b § punkt 2.  

 

Verksamhet 

 De regler och riktlinjer som Munkedals kommun tagit för kommunens 

förskoleverksamhet ska även gälla enskilda verksamheter. 

 

 Verksamheten måste uppfylla de krav som gäller utifrån skollagen. 

 

 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska följas, liksom Skolverkets allmänna 

råd om kvalitet i förskolan. 

 

 För annan pedagogisk omsorg ska läroplanen för förskolan (Lpfö 98) vara 

vägledande, liksom Skolverkets allmänna råd för likvärdig verksamhet 

exempelvis allmänna råd för familjedaghem. 

 

 Skriftliga dokument som beskriver verksamheten ska finnas upprättade. 

Likaså ska arbetsplaner upprättas och utvärdering av dessa genomföras. 

 

 Vid betydande förändringar i verksamheten krävs nytt godkännande från 

kommunen. 

 

Personal 

 På enskild förskola/fritidshem ska finnas pedagogiskt utbildad personal i 

samma utsträckning som i kommunens egna verksamheter. Även 

personaltätheten skall motsvara den kommunala verksamheten. Ta kontakt 

med kommunen för att få aktuella riktvärden. 

 

 Annan pedagogisk omsorg ska också ha samma personaltäthet som 

motsvarande verksamhet i kommunens regi. Likaså ställs samma krav på 

utbildning och erfarenhet som i likvärdig kommunal verksamhet. Ta kontakt 

med kommunen för att få aktuella riktvärden. 

 

 Önskar verksamheten ha högre personaltäthet eller större andel pedagogiskt 

utbildad personal finns inga hinder för det.  

 

 Verksamhetens huvudman har arbetsgivaransvar för anställda. 

 

 Huvudmannen ansvarar för att lagen om registerkontroll iakttas (skollagen 2 

kap 31 §). Registret förs av Rikspolisstyrelsen. 
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Barngruppen 

 Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek. Ta kontakt med

kommunen för att få aktuella riktvärden.

 Verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande

kommunal verksamhet (skollagen 8 kap 18 § -19 § samt 25 kap 10 §

punkt 3).

 Finns barn i gruppen med behov av särskilt stöd och insatser utöver det som

verksamheten själv kan ge är det verksamhetens ansvar att informera

kommunen. Dessutom efter vårdnadshavares godkännande kontakta

specialpedagog för bedömning och eventuellt åtgärdsförslag.

 Barn som placeras enligt skollagen 8 kap 7 § (barn i behov av särskilt stöd)

har rätt till avgiftsfri placering 15 timmar i veckan (skollagen 8 kap 16 §

sista stycket). Huvudman ansvarar för att informera vårdnadshavarna om

denna rättighet om en sådan placering sker.

 Egna barn kan ingå i enskild pedagogisk omsorg, men får inte vara fler än

övriga inskrivna barn i verksamheten (skollagen 25 kap 11 § sista stycket).

Samma ålder gäller för egna barn som för övriga barn i verksamheten.

 Verksamhet i det egna hemmet godkänns inte om där finns barn som ännu

inte fyllt ett år. Godkännande ges heller inte om där finns hemmavarande

barn mellan ett till fem år som inte ingår i verksamheten eller har annan

barnomsorg.

Öppettider 

 Verksamheten ska bedrivas under de tider föräldrarna har ett omsorgsbehov

på samma sätt som öppettiderna regleras i den kommunala verksamheten.

Verksamheten har ingen skyldighet att erbjuda omsorg på obekväm

arbetstid (skollagen 8 kap 3 § samt 14 kap 8 §).

Måltider 

 Verksamheten ska tillhandahålla avgiftsfria måltider i samma utsträckning

som den kommunala verksamheten. Avgift för måltid ingår i

föräldraavgiften.

Lokaler 

 Lokalerna ska vara ändamålsenliga och godkända av berörda myndigheter.

Övrig säkerhet 

 Ute och innemiljö ska vara utformad på ett sådant sätt att verksamhet kan

bedrivas utan risk för barns säkerhet.

 Den enskilda verksamheten ska ha en handlingsplan beträffande rutiner för

säkerheten. Handlingsplanen ska både innehålla förebyggande

riskbedömningar och planer för olyckstillbud (se bilaga 1).

 Personal som handskas med mat skall ha genomgått utbildning i

livsmedelshygien och egenkontroll.
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 Försäkringar för både barn och personal samt för lokaler ska finnas som

motsvarar kommunens egna försäkringar. Samtliga barn som är

folkbokförda i Munkedals kommun 0–18 år, är olycksfallsförsäkrade dygnet

runt. Däremot måste försäkringsskyddet ses över vid övriga placeringar i

enskild verksamhet.

 Personalen ska ha tagit del av och undertecknat information om sekretess

och tystnadsplikt, samt ha god kännedom om anmälningsplikt.

 Tillbud som sker i verksamheten ska regelbundet rapporteras till

tillsynsansvarig i kommunen.

Administration 

 Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller även enskilda verksamheter.

Förordningen reglerar behandlingen av personuppgifter som utförs helt eller

delvis med hjälp av datorer och i manuella register. Dataskyddsförordningen

gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i

vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. Personuppgifter är

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 Ansökningar och kö administreras av kommunens förskoleadministratör.

Den enskilda verksamheten ansvarar själv för rutiner och administration

kring placering, föräldraavgifter (skollagen 8 kap 20 §, 14 kap 19 § samt 25

kap 10 § punkt 4) och uppsägning.

 Den enskilda verksamhetens handlingar ska hanteras utifrån kommunens

dokumenthanteringsplan.

Rapportering 

 Samtliga barn som skrivs in eller ur verksamheten rapporteras till

kommunen. Kopior på placeringsbeslut och uppsägningar bifogas.

 Om barnomsorgsplats inte använts under en tvåmånadersperiod, åligger det

verksamheten att rapportera om det till kommunen. För att erhålla bidrag

för inskrivet barn krävs att platsen nyttjas.

 Årlig kvalitetsredovisning samt årsredovisning/bokslut ska lämnas till

kommunen så snart bokslut för föregående år är klart (dock senast 30 juni).

 Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar (i den krets av personer som

avses i 2 kap 5 a § skollagen) till Munkedals kommun senast en månad efter

förändringen.

Tillstånd 

 Godkännandet av den enskilda verksamheten gäller tillsvidare om

verksamheten uppfyller sina åtaganden. Däremot kan godkännandet

återkallas om missförhållanden uppstår i verksamheten och dessa inte

avhjälps i enlighet med föreläggande från kommunen (skollagen 26 kap 13 §

till 16 §).
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Tillsyn 

 Kommunen är i enlighet med skollagen 26 kap 4 § skyldiga att bedriva

tillsyn över verksamheten.

Det betyder att kommunen har rätt att inspektera verksamheten, inhämta

nödvändiga upplysningar. Huvudmannen skall medverka till att tillsynen

utövas. Vid ansökan/ nystart av verksamhet görs alltid ett tillsynsbesök.

Kommunens åtagande 

 Kommunen åtar sig att utbetala bidrag till enskild verksamhet månadsvis

utifrån antal placerade barn den aktuella månaden. Erhållen plats måste

nyttjas för att generera kommunalt bidrag (se rubriken rapportering).

Brytpunkten är den 15:e i respektive månad. Barnet måste vara placerat

den 15:e för att vara berättigat ersättning, slutar ett barn innan den 15:e

eller börjar efter det datumet betalas ingen ersättning ut för barnet den

månaden.

 Kommunen ska i god tid informera om kommande förändringar och övrigt

som kan komma att påverka den enskilda verksamheten.

 Kommunal information som även berör barn inskrivna i enskild verksamhet

ombesörjer kommunen.

Resursfördelning 

 Ersättningsnivån bygger på likabehandlingsprincipen och innebär att den

enskilda verksamheten får bidrag efter samma grunder som kommunens

egen verksamhet.

Kostnaden per barn i den kommunala barnomsorgen ligger till grund för

bidrag per barn i den enskilda verksamheten. Bidragens storlek fastställs en

gång per år. Ta kontakt med kommunen för aktuell information om bidrag

till enskilda verksamheter.

 Ersättningsnivån regleras i skollagen 8 kap 21 § -24 §, 14 kap 15 § -17 §

samt 25 kap 10 § -14 §.

Start av verksamhet 

 Start av verksamheten ska ske inom ett år från det datum då godkännande

från kommunen ges. Har verksamheten inte startat inom denna tid får ny

ansökan göras.

Beslut om upphörande av verksamhet 

 Om beslut fattas att verksamheten kommer upphöra ska Munkedals

kommun informeras om det, senast fyra månader före avveckling av

verksamheten.

 Uppehåll i verksamhet längre än sex månader anses som avslutad och

avvecklad verksamhet. Ny ansökan och godkännande krävs för fortsatt

verksamhet.
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Bilaga 1 

Handlingsplan för säkerhet i verksamheter 

Rutiner ska finnas för följande: 

 Uppdatering av barnlistor med föräldrars adresser och telefonlistor

 Brandutrymning

 Säkerhet för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnolycksfall

 Säkerhet vid utflykter

 Hantering av barn med skyddade uppgifter och uppgifter om dessa

 Hantering av barn med särskilda behov och uppgifter om dessa

 Anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa

 Redovisning och dokumentation vid tillbud och olycksfall

 Handlingsplan för krissituation
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Bilaga 2 

Nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola 

Sammanfattning: 

Från och med 1 januari 2019 blir det skärpta krav på insikt, lämplighet och 

ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. 

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående förskolor, men 

gäller även vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående 

skolenhet). Pedagogisk omsorg i enskild regi omfattas inte av de nya kraven. 

Ändringarna innebär även att kommunen nu får ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande av friststående förskolor och vissa fristående fritidshem. 

Den prövning som redan idag görs för ett godkännande ska fortfarande göras men 

utöver den ska kommunen nu göra en ägar- och ledningsprövning.  

Enligt 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter

som gäller verksamheten

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller

verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.  

Kraven skall vara fortlöpande och behöver därför vara föremål för löpande tillsyn. 

Redan befintliga godkännande behöver inte prövas på nytt. Kraven börjar dock 

gälla direkt efter ikraftträdandet, så de som redan har ett godkännande skall 

anmäla eventuella ändringar i den berörda kretsen av personer till kommunen 

direkt från och med 1 januari 2019. 

Vad innebär de nya kraven? 

Personkretsen som skall leva upp till de skärpta kraven är 

1. den verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller

på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag

4. personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt

inflytande över verksamheten

Bedömningen ska göras samlat för den aktuella kretsen och prövningen ska ske i 

förhållande till den aktuella verksamheten. Prövningen ska begränsas till att 

omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Som huvudregel 

räknas till exempel aktieägare med mer än 10 % av det röstberättigade 

aktiekapitalet. För föreningar och stiftelser gäller att kompetensen skall finnas 

sammantaget i den berörda kretsen. För handelsbolag att kraven uppfylls 

gemensamt av bolagsmän med väsentligt inflytande.  

Prövningen bör även omfatta andra än VD, till exempel personer med ledande 

funktion motsvarande nivå som en VD. Detta för att förhindra bulvanförhållande. 

69



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 9 av 9 

Däremot gäller inte prövningen anställd med arbetsledande funktion som 

förskolerektor. Vilka kompetenskrav som gäller för förskolerektor regleras i särskild 

ordning i skollagen.  

Om verksamheten bedrivs av en fysisk person så är det den personen som ska 

prövas. 

Ägar- och ledningsprövning är förknippad med en viss verksamhet så bedömning 

måste göras för varje verksamhet. 

Förändringar i personkretsen ska så snart som möjligt anmälas till kommunen av 

den enskilde huvudmannen, dock senast en månad efter förändring. 

Kravet om insikt 

Huvudman ska ha tillräcklig insikt samt i övrigt vara lämplig. Detta för att 

säkerställa att den sökande har förutsättningar att bedriva verksamhet av god 

kvalitet. Genom erfarenhet eller på annat sätt ska huvudman ha förvärvat insikt i 

de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Huvudman ska även ha insikt och kunskap om bland annat de arbetsrättsliga och 

arbetsmiljörättsliga regler som reglerar verksamheten samt ekonomiska kunskaper 

för uppdraget. Det kan påvisas genom redogörelse för erfarenhet av liknade 

verksamhet eller utbildning på området. Sökande ska kunna visa på att kunskapen 

finns representerad inom kretsen. 

Kravet om ekonomiska förutsättningar 

Det ska finnas ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med 

de krav som ställs på den. Verksamheten ska bedrivas så den bär sina kostnader 

och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Är det fråga 

om bolag i en koncern bör även ekonomin i koncernen som helhet beaktas. 

Kravet om lämplighet 

Vid lämplighetsprövning bör vägas in ekonomisk skötsamhet, viljan och förmågan 

att fullgöra skyldigheter mot det allmänna samt laglydnad. Har personen haft en 

ledande ställning i ett bolag som är eller varit försatt i konkurs bör det vägas in. 

Även vålds- eller sexualbrott bör vägas in vid prövning. Från och med 1 januari 

2019 får kommunen utifrån ändring i 16 b § förordning (1999:1134) även begära 

ut uppgifter ur belastningsregistret för enskild huvudman som kommunen 

överväger godkänna.  

Tillsyn över de skärpta kraven 

Om tillsyn sedan visar att enskild huvudman inte uppfyller kraven för ett 

godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten. 

Kommunen får då förelägga aktören att åtgärda brist. Finns inte förutsättningar att 

åtgärda brist kan ett godkännande återkallas. 

Avgift 

Beslut om avgift för ansökan om godkännande samt för utökning av befintligt 

godkännande skall tas i kommunfullmäktige. Taxan ska bygga på 

självkostnadsprincipen och spegla den egna kommunens kostnader för 

godkännande. Vid beräkning får alla relevanta direkta och indirekta kostnader som 

verksamheten ger upphov till tas med som exempelvis personalkostnader, material 

och utrustning samt lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. 

Sammandrag från Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 18:41 
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Klicka för datum Dnr: 2019-168 

VÄLJ HÄR 

Frågeställningar inför besök på kommunens skolor 

och förskolor 

Område Trygghet och studiero.  
De som besöker skolor: Besöka och observera stämningen och klimatet i 
matsalar, korridorer, klassrum, busshämtning/avlämning, fritidshem. 
Om möjligt ställa frågor till elever och personal om hur de upplever trygghet 

och studiero. 

De som besöker förskolor observera stämningen och klimatet i samband 
med att föräldrar lämnar och hämtar barn. Utemiljön och matsituationen. 
Om möjligt ställa frågor till barn och personal om hur de upplever trygghet 

och trivsel.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-04 Dnr: BOUN 2019-000103 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - september 2019 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-09-01 till 2019-09-30   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-02 

Delegationsförteckning september 2019 dnr: 2019-000103 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-11 1037 UPPR Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.8 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet 

Helena Karlsson 2019-000158 

2019-09-10 1137 I Barn och 

utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.8 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet 

Anna Andersson 2019-000158 

2019-09-10 1113 UPPR Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punk 1.11 - Beslut om läsårstider 

för förskola, grundskola, särskola 

och gymnasieskola 

Liselott Sörensen 

Ringi 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-04 Dnr: BOUN 2019-000226 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

september 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2019-09-01 till 2019-09-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektorer på respektive skola 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

ANMÄLAN 
Sida 

1(11) 

Datum 

2019-10-02 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling 2019-09-01 – 2019-09-30 Dnr: 2019-000226 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-30 1249 I Rektor Bruksskolan Draftit-ID: 132892 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Bruksskolan den 

2019-09-26 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-30 1248 I Rektor 

Kungsmarksskolan 

Draftit-ID: 132863 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kungsmarksskolan 

den 2019-09-25 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-30 1247 I Rektor Bruksskolan Draftit-ID: 132718 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Bruksskolan den 

2019-09-19 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-30 1246 I Rektor Bruksskolan Draftit-ID: 132715 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Bruksskolan den 

2019-09-20 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-30 1245 I Rektor Bruksskolan Draftit-ID: 132713 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Bruksskolan den 

2019-09-24 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-27 1244 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 132249 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-25 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-26 1243 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 132203 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-26 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-26 1242 I Rektor 

Kungsmarksskolan 

Draftit-ID: 132141 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kungsmarksskolan 

den 2019-09-23 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-26 1241 I Rektor 

Kungsmarksskolan 

Draftit-ID: 132072 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kungsmarksskolan 

den 2019-09-26 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-26 1240 I Rektor 

Kungsmarksskolan 

Draftit-ID: 132071 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kungsmarksskolan 

den 2019-09-26 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-25 1239 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 131851 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-25 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-25 1238 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 131779 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-04 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-25 1237 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 131772 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-10 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-25 1236 I Rektor Önnebacka 

förskola 

Draftit-ID: 131767 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Önnebacka förskola 

den 2019-09-24 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-24 1235 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 131690 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-24 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-24 1234 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 131688 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-24 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-24 1233 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 131624 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan 

Dingle den 2019-09-24 23 kap 2 § 

OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-23 1232 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130949 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan 

Dingle den 2019-09-23 23 kap 2 § 

OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-23 1231 I Rektor 

Kungsmarksskolan 

Draftit-ID: 130896 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kungsmarksskolan 

den 2019-09-19 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-20 1230 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 130365 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-20 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1229 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 130361 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-08-30 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1228 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 130342 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-20 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1227 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 130339 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-20 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1226 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 130330 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-16 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1225 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130309 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-17 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1224 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130307 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-19 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-20 1223 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130306 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan 

Dingle den 2019-09-19 23 kap 2 § 

OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1222 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130303 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan 

Dingle den 2019-09-19 23 kap 2 § 

OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1221 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130301 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan 

Dingle den 2019-09-19 23 kap 2 § 

OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1220 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130299 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan 

Dingle den 2019-09-18 23 kap 2 § 

OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-20 1219 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130298 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Cenrumskolan Dingle 

den 2019-09-19 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-19 1218 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 130029 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan 

Dingle den 2019-09-19 23 kap 2 § 

OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-19 1217 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 129982 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-19 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-18 1192 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 129536 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-18 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-17 1191 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 129442 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-12 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-17 1190 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 129426 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-17 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-17 1189 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 129025 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-17 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-16 1188 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 128829 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-16 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-13 1187 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 128429 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-12 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-13 1186 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 128374 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-13 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-13 1185 I Rektor 

Kungsmarksskolan 

Draftit-ID: 128308 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kungsmarksskolan 

den 2019-09-12 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-12 1184 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 128190 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-12 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-12 1183 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 128159 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-11 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-12 1182 I Rektor Hedekas skola Draftit-ID: 128148 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hedekas skola den 

2019-09-10 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-12 1181 I Rektor Hedekas skola Draftit-ID: 128133 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hedekas skola den 

2019-09-12 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-12 1180 I Rektor Hedekas skola Draftit-ID: 128125 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hedekas skola den 

2019-08-28 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-11 1179 I rektor Kunskapens hus Draftit-ID: 128049 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kunskapens hus den 

2019-09-11 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-10 1178 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127663 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-10 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-10 1177 I Rektor Bruksskolan Draftit-ID: 127585 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Bruksskolan den 

2019-09-09 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-09 1110 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 127405 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-09 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-09 1108 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 127378 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-09 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-06 1107 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127233 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-06 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1106 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 127122 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-08-29 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1105 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 127121 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-08-29 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1104 I Rektor Munkedalsskolan Draftit-ID: 127119 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Munkedalsskolan den 

2019-09-04 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1103 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127102 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-02 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1102 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127099 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-02 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1101 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127095 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-04 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

83



Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-05 1100 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127094 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-05 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1099 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127085 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-05 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1098 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127082 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-03 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1097 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127076 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-02 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1096 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127074 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-05 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1095 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127070 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-08-30 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-05 1094 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 127068 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-05 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-05 1093 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 126981 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-09-05 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-04 1092 I Rektor Kunskapens hus Draftit-ID: 126941 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kunskapens hus den 

2019-09-03 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-04 1090 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 126848 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-04 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-04 1089 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 126844 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-03 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 

2019-09-04 1088 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 126839 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-09-03 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000226 
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Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds - september 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro utreds. 

Bifogad förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-09-01 till 2019-09-30    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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Administrativa avdelningen 

FÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-04 

Anmälan till huvudman om att oroande frånvaro utreds 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-09-20 1139 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Munkedalsskolan - Anmälan till 

huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds 

Ann-Charlotte 

Mellergren Sernemo 

2019-000233 
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