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 Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk lägesrapport 2023 

Information 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2023 är att nämnden 

förväntas hålla sin budget. 

Förskola 

Förskolan har en haft god budgetföljsamhet de senaste åren och 

prognostiseras ha det även i år. Utfallet efter två månader ligger i nivå med 

föregående år och förskolan förväntas hålla sin budget med marginal även 

2023. 

Grundskola 

Utfallet efter två månader ligger något över motsvarande period föregående 

år. Detta är väntat då grundskolan under våren höll sig inom ram, men 

slutade året med ett underskott. De enheter som inte höll budget i fjol har 

vidtagit åtgärder och dessa förväntas få in grundskolan inom ram under 

2023, så grundskolan prognostiseras hålla sin budget 2023. 

Gymnasieskola 

Ållebergsgymnasiet hade 2022 en negativ avvikelse mot budget. Utfallet 

efter två månader ligger i paritet med föregående år och de åtgärder som 

vidtagits för att komma in ram förväntas få tillräcklig effekt för att 

Ållebergsgymnasiet ska hålla sin budget 2023. 

Övrigt 

Nämnden hade ett stort underskott på interkommunala nettokostnader 2022. 

I budget 2023 har det tagits höjd för fortsatt höga kostnader för köp av plats 

hos annan huvudman och utfallet efter två månader tyder på att den högre 

budgeterade nivån är tillräcklig för att täcka de interkommunala 

nettokostnaderna. Övriga poster prognostiseras hålla budget 2023. 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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§ 11 Dnr 2023/00054 

Ekonomisk lägesrapport 2023 

 

Sammanfattning 

Förvaltningsekonom Jens Sjöstrand redogör muntligt för det ekonomiska 

läget per den 28 februari 2023. Det har fortfarande gått en för kort tid från 

årsskiftet för att kunna dra några långtgående slutsatser, men i nuläget ser 

nämnden ut att gå mot ett nollresultat för 2023. En skriftlig ekonomisk 

lägesrapport kommer att presenteras för nämnden den 21 mars 2023. 
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Tidsplan Grundskola – för kunskapsuppföljning och analys av läsårets resultat 2022/2023 

Område: VAD? NÄR? VEM? 
Omdöme mot kriterier för bedömning åk 1 

Kriterier för bedömning i 
läsförståelse åk 1 

Sammanställning på 
skolnivå lämnas till 
förvaltningen 

2 juni 2023 Rektor 

Registrering och uppföljning nationella prov 
NP-resultat åk 3, 6 och 9 Registrering av resultaten i 

Dexter 
Snarast och senast  
5 juni 2023 
Ma/So åk 9 senast  
9 juni 2023 

Ansvarig Lärare 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Central sammanställning 
IST-analys 

 12 -13 juni 2023 Bu-förvaltning 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Analys av NP-resultaten Senast 29 augusti 
2023 

Rektor och lärare 

Kunskapsuppföljning i samtliga ämnen - Unikum 
Kontinuerlig 
dokumentation av elevens 
kunskaper (åk 1-9) 

Alla elevers kunskaper i 
samtliga ämnen 
dokumenteras. 

Kontinuerligt Undervisande lärare i åk 1-9 

Omdöme mot kriterier för 
bedömning Lgr 22 (åk 1-5) 
samt bedömning mot 
betygskriterier Lgr 22 (åk 
6-9) 

Alla elever ska bedömas i 
samtliga ämnen eleven har 
undervisning i 

14 dec 2022 
  5 juni 2023 

Undervisande lärare i åk 1-9 

Omdöme mot kriterier för 
bedömning Lgr 22 (åk 1-5) 
samt bedömning mot 
betygskriterier Lgr 22 (åk 
6-9) 

Statistik sammanställs (tas 
fram) på skolnivå. 

16 dec 2022 och 
5-9 juni 2023 

Rektor 

Omdöme mot kriterier för 
bedömning Lgr 22 (åk 1-5) 
samt bedömning mot 
betygskriterier Lgr 22 (åk 
6-9) 

Analys av statistik på elev-, 
klass-, ämne- och skolnivå 

Enligt rektors tidsplan  Rektor och lärare 

Omdöme mot kriterier för 
bedömning Lgr 22 (åk 1-5) 
samt bedömning mot 
betygskriterier Lgr 22 (åk 
6-9) 

Statistik sammanställs (tas 
fram) på kommunnivå. 

16 dec 2022 -13 jan 
2023 och  
12 -13 juni 2023 

Bu-förvaltning 

Registrering och uppföljning betyg 
Betygsstatistik 
Unikum och NP 

Betygen och 
bedömningarna 
sammanställs centralt 

9-13 januari 2023 och 
12 - 16 juni 2023  
via IST-analys 

BU-Förvaltning 

Samlad analys och inrapportering 
Kunskapsuppföljning Resultaten analyseras 

skolvis 
 Rektor 

Kunskapsuppföljning Resultat redovisas i nämnd Augusti/september 
2023 

Utvecklingsstrateg 

Kunskapsuppföljning Förvaltningen 
sammanfattar och 
analyserar årets resultat. 

Augusti/oktober  
2023 

Utvecklingsstrateg 

Kunskapsanalys Huvudmannen får analys 
av resultat 

Augusti/oktober  
2023 

Rektorsgrupp och Bu-
förvaltning  
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Tidsplan Grundsärskola - kunskapsuppföljning och analys av läsårets resultat 2022/2023 

Område: VAD? NÄR? VEM? 
Registrering och uppföljning nationella prov för berörda enstaka elever 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 
 

Registrering av resultaten i 
Dexter 

Snarast och senast  
5 juni 2023 
Ma/So åk 9 senast  
9 juni 2023 

Ansvarig Lärare 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Central sammanställning IST-
analys 

12 - 13 juni 2023 
 

Bu-förvaltning 
Respektive rektor 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Analys av NP-resultaten Senast 29 augusti 2023 Rektor och lärare 

Kunskapsuppföljning i samtliga ämnen 
Kontinuerlig dokumentation 
av elevens kunskaper (åk 1-9) 

Alla elevers kunskaper i 
samtliga 
ämnen/ämnesområden 
dokumenteras. 

Kontinuerligt Undervisande lärare i åk 1-9 

Unikum-Bedömning 
(flaggning) mot betygskriterier 
i Lgrs 22 (åk 1-9) 

Alla elever ska bedömas i 
samtliga 
ämnen/ämnesområden 
eleven har undervisning i 

 14 dec 2022 
+ 9 juni 2023 

Undervisande lärare i åk 1-9 

Unikum-bedömning 
(flaggning) mot betygskriterier 
i Lgrs 22 (åk 1-9) 

Statistik sammanställs (tas 
fram) på skolnivå. 

16 dec 2022 och  
12 -13 juni 2023 

Rektor och lärare 

Unikum-bedömning 
(flaggning) mot betygskriterier 
i Lgrs 22 (åk 1-9) 

Analys av statistik från 
Unikum på elev-, klass-, 
ämne- och skolnivå 

Enligt rektors tidsplan Rektor och lärare 

Unikum-bedömning 
(flaggning) mot betygskriterier 
i Lgrs 22 (åk 1-9) 

Statistik sammanställs (tas 
fram) på kommunnivå. 

16 dec 2022-13 jan 2023 
och 12 - 13 juni 2023 

Utvecklingsstrateg 

Lägga in nya elever  Skicka till Unikum v. 25  2023 LUA-ansvarig 

Registrering och uppföljning betyg 
Betygsstatistik  
Unikum och NP 

Betygen och bedömningarna 
sammanställs centralt 

9-13 januari 2023 och 
12-16 juni 2023 via IST-
analys 

BU-Förvaltning 

Samlad analys och inrapportering 
Kunskapsuppföljning Resultaten analyseras skolvis Enligt rektors tidsplan Rektor 

Kunskapsuppföljning Resultatanalys redovisas i 
nämnd  
 

August/september 2023 Rektor  

Kunskapsuppföljning Huvudmannen sammanfattar 
och analyserar årets resultat. 

September-oktober 
2023 

BU-förvaltning 

Uppföljande pedagogisk bedömning 
Elever årskurs 5 Gr-sär  Vecka 18 2023 Rektor  

Elever årskurs 9 Gr-sär  Vecka 18 2023 Rektor  

Uppföljning av målgrupp och kursplan 
Uppföljning målgrupp och 
kursplan 

Huvudman (SPC) följer upp 
beslut om mottagande i 
grundsärskolan  

Efter avslutat läsår Rektor 

Rev. 20220512   Ligger på G-katalog under Riktlinjer kunskapsuppföljning 
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§ 18 Dnr 2022/00668 

Information om prognos behörighet till gymnasiet 
2022/2023 

 

Sammanfattning 

Utvecklingsstrateg Yvonne Hagle och verksamhetschef för grundskolan 

Henrik Ader informerar muntligt om prognos gällande behörigheten till 

gymnasiet läsåret 2022/2023. Andelen elever i årskurs 9 i Falköpings 

kommun som saknar behörighet till gymnasiet är hög och andelen av dessa 

elever där orsaken bedöms vara kunskapsrelaterad ökar jämfört med tidigare 

år. Vid nämndens sammanträde den 21 mars kommer en utförligare och 

skriftlig information att lämnas.    
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§ 17 Dnr 2023/00290 

Information om Handlingsplan SSA (Samverkan Skola 
Arbetsliv) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den 

till handlingarna.  

Sammanfattning 

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och 

förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå 

från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig 

själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl 

underbyggda studie- och yrkesval.  

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under många år jobbat på olika sätt 

med att utveckla arbetet med bred studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

och gymnasiet i Falköping. Ett större utvecklingsarbete gjordes 2009-2010 

och man döpte arbetet till VISA – (Vägledning Inför Studier och Arbetsliv). 

Arbetet hade fokus på PRAO (Praktisk arbetslivsorientering) för åk 8 och 9 

samt entreprenöriellt utvecklingsarbete på olika sätt. 

Från 2011 när den nya läroplanen Lgr11 kom samt när PRAO blev 

obligatorisk 1 juli 2018 för åk 8 och 9 har arbetet utvecklats. 

Under 2022 startade man ett utvecklingsarbete att utveckla en ny SSA-plan 

som bygger på den gamla VISA-planen. SSA står för Samverkan Skola 

Arbetsliv och är det begreppet som alla huvudmän/kommuner använder. 

I arbetet med ta fram en ny SSA-plan har förvaltningen tagit in goda 

exempel från andra kommuner samt forskning och stödmaterial från 

Skolverket. 

Dessa fem punkter har man tagit fasta på i ett nytt utvecklingsarbete. 

1. Utveckla innehåll och former (aktivitetsplan) 

2. Engagemang- hela skolans ansvar (bred och integrerad SYV (Studie- och 

yrkesvägledare))   Lärare-SYV tillsammans 

3. Aktivt SSA-råd som ser till att SSA-planen är känd och att den 

utvärderas lokalt - centralt 

4. SSA-plans ansvariga på varje enhet som ingår i nätverk 

5. Integreras i SKA arbete (Systematiskt kvalitetsarbete) - som årligen 

utvärderas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 
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1. Inledning 
 
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Studie- och 

yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande 

uppdrag. Studie- och yrkesvägledningen är enligt styrdokumenten hela skolans 

ansvar och kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid 

bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och 

färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. 

Vägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och 

yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal. 

Det innebär att all personal i skolan har ett ansvar att föra in arbetet med det vida 

perspektivet i undervisningen med olika aktiviteter mm.   

Att bygga upp en ”yrkesvalskompetens” hos varje elev tar tid och kan vara ett av de 

viktigaste incitamenten till att elever har god motivation i skolarbetet. Bred och tidig 

yrkesvalskompetens skapar en bra plattform för eleverna att skapa sig en bild av 

yrkesvägar som i sin tur skapar val för fortsatta studier av olika slag och nivå. 

 

 

Skolans roll att främja elevers företagsamhet och entreprenöriella förmågor har 

stärkts i styrdokumenten, med tydligare krav på skolledare, lärare och studie- och 

yrkesvägledare. Skolverket understryker skolans uppdrag genom begreppen 

om- genom- för att barn och elever t.ex. ska lära sig om arbetslivets villkor, genom 

studiebesök, PRAO m.m., för ett framtida arbetsliv.  

 

Samverkan skola arbetsliv 
Det ligger i både den enskilde individens och samhällets intresse att vi långsiktigt 

stärker och utvecklar samverkan mellan skola och arbetsliv.  

 

För att eleverna ska nå de mål styrdokumenten fastställer har denna plan för 

Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) tagits fram i samarbete mellan studie- och 

yrkesvägledare, Prao-samordnare, rektorer och näringslivsavdelningen i Falköping 

Kommun.    

 

Hur aktiviteter ska genomföras är upp till varje skola, under ledning av rektor, med 

stöd av lärare och studie- och yrkesvägledare enligt ansvarsfördelningen nedan. Men 

tanken är att SSA-planen skall vara ett stort stöd i skolornas arbete. 

 

 
 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

1:1 Samverkan och ansvarsfördelning  

Huvudman   

Huvudmannen ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla 

elever under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Syftet med prao är 

att eleverna ska få kunskaper och erfarenheter om arbetslivet inför kommande 

studie- och yrkesval. 

Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom 
att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns 
synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en 
elev. Lag (2018:105) kap 10  §8a. 

För elever som är mottagna i anpassad grundskola (grundsärskolan) finns det redan i 
dag ett obligatoriskt inslag av prao genom de bestämmelser i skolförordningen som 
anger att utrymmet i timplanen för skolans val ska användas för undervisning i ett 
eller flera ämnen och för praktisk arbetslivsorientering. 

Källor: 10 kapitlet 8 a § och 12 kapitlet 8 a § skollagen samt 10 kapitlet 6-8 §§ skolförordningen. 

 

Huvudman konkretiserar vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning  

innebär för den egna verksamheten och vid beslut om organisation och 

resursfördelning säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan 

tillgodoses. 

Huvudmannen ansvarar för att upprätta SSA-plan och upprätta rutiner för 

utvärdering av den samt stödja utvecklingsprocessen för samverkan skola och 

arbetsliv i Falköping Kommun. 

 

Rektor, ansvarar för att leda arbetet och fördela resurser på skolan. Hen ska 

möjliggöra samverkan mellan skola och arbetsliv, samt organisera den studie- och 

yrkesorienterande verksamheten. Ge lärare och studie- och yrkesvägledare möjlighet 

att samarbeta, så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av 

fortsatt utbildning och yrkesinriktning, bl. a. genom aktiviteter angivna i denna plan. 
(Lgr11, Lsär11, Gy11, Gysär13)  
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Rektorn bör se till att:  
det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och 
yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov av vägledning. 

 
Tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen är fördelat mellan studie- 
och yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för samarbetet mellan 
dem. 

 
Se till att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen 
under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- 
och yrkesval, samt se till att eleverna, utifrån sina behov, erbjuds vägledningssamtal 
( Allmänna råd – 2013, Arbete med studie och yrkesvägledning) 
 

 

Lärare ansvarar för undervisning enligt läroplan och skollag. Där beskrivs hur alla som 

arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med arbetslivet, som kan berika  

den lärande miljön, samt bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av 

könstillhörighet, social och/eller kulturell bakgrund.  

En stor del av studie-och yrkesvägledningen ligger inom lärarens ansvarsområde och 

sker enligt de riktlinjer som finns inom ämnenas kursplaner.   

I grundskolan och anpassad grundskolan är ämnena samhällskunskap/SO särskilt 

viktiga för att utveckla elevers kunskaper om arbetsliv och yrken. (Lgr11, Lsär11, Gy11) 

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ansvarar för att informera och vägleda eleverna 

inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen. De ska särskilt 

uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsvariation och vara stöd för 

den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.  
(Lgr11, Lsär11, Gy11, Gysär 13 samt skolverkets allmänna råd)  

Arbetslivet och Falköping Kommun  

Som arbetsgivare och företagare i Falköping bidrar och stödjer näringslivet SSA- 

planen genom god samverkan så som att ge möjligheter till PRAO och APL, 

studiebesök m.m.   

  

Samverkanspartners 
 

Dalénium Science Center 

Dalénium ska genom utställning, pedagogiska teman och utbildningar/fortbildningar 

leda till ökade kunskaper inom matematik, teknik och naturvetenskap. Syftet med 

verksamheten är att genom pedagogiska teman och experiment stimulera och 

utveckla ett intresse för teknik, naturvetenskap och matematik hos främst barn och 

ungdomar.  
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Verksamheten skall även sprida kunskap och vara en upplevelse för vuxna samt skapa ett 

lustfyllt lärande och en bildning för alla, där upptäckarglädje och kreativitet står i centrum. 

Dalénium har årligen nästan 30 000 besökare vilket omfattar skolbesök och privatpersoner. 

 

Ung Företagsamhet, UF 

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av 
globala Junior Achievement (JA Worldwide). Organisation finns i 115 länder. Sedan 1980 har 
UF utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. UF har 
läromedel för grundskolan och gymnasiet så som, Vårt samhälle, se möjligheterna och min 
Framtid och ekonomi. UF organiserar SM i Ung Företagsamhet och organiserar mässor och 
andra tävlingar. 

Ållebergsgymnasiet jobbar med olika samverkanspartners genom programråd och 
branschråd på lokal-, regional- och riksnivå. Teknikprogrammet samt Industritekniska 
programmet ingår i Teknikcollage som är en av fem collage i Skaraborg, där även samarbete 
med näringslivet och branscher förekommer. 
 

Grundskolan bl.a. genom  projekt som Smart Matte på 7-9 

2. Mål och syfte 

Syfte 

 Syftet med Planen för Samverkan Skola och Arbetsliv är dels att öka kontakterna mellan     

arbetslivet och skolan, dels att utveckla arbetet inom skolan med studie- och yrkesvägledning 

som hela skolans ansvar från förskola till gymnasium. Planen är viktig i arbetet med att öka 

elevers kunskap om sina förmågor men också bredda yrkesvalskompetensen för framtida val 

och för att stödja den framtida kompetensförsörjningen i Falköping kommun.   

 

Alla barn och ungdomar ska få kunskaper och erfarenheter om arbetslivets villkor och 

möjligheter, samt möjlighet att utveckla lust och motivation till fortsatt lärande och 

utveckling genom en tydligare koppling mellan utbildning och arbetsliv.   

 

Syftet med SSA-planen är att ge våra barn och elever en ökad yrkesvalskompetens som kan 

bidra till ökad motivation för välgrundade framtida studie och yrkesval. Skapa ökad 

motivation till gymnasieval och högre studier. 

 SSA arbetet bidrar till att stärka den strategiska kompetensförsörjningen kommunen. 

-Alla barn och ungdomar ska få kunskaper och erfarenheter om arbetslivets villkor och 

möjligheter, samt möjligheter att utveckla lust och motivation till fortsatt lärande och 

utveckling genom en tydlig koppling mellan utbildning och arbetsliv. 

Kompetenta medarbetare med rätt kompetens till rätt bransch. 

Framtidens entreprenörer och medarbetare som skapar välfärd i Falköping Kommun. 
 

https://www.jaworldwide.org/
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Mål    SSA-plan  

 SSA-planen och arbetet kring planen skall vara likvärdig för alla barn och elever under 

sin skoltid. 

 Möjliggör att barn och elever får en ökad kunskap om arbetslivet och vilka  olika 

yrken och branscher som finns idag och i framtiden. 

 SSA-planen skall vara ett stöd för hela skolans arbete. 

 Ökar förståelsen mellan arbetslivets aktörer och skolans uppdrag 

 SSA-planen skall ingå kommunens SKA-arbete (Systematiska kvalitetsarbete) som 

följs upp-utvärderas – analyseras och utvecklas. 

 Förebygga byten av gymnasieprogram och i förtid avslutade gymnasiestudier 

 

SSA planens mål är att varje elev 

 utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

 medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av         
samlade erfarenheter och kunskaper, 

 ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma 
vilka konsekvenser dessa kan ha,  

 har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde,  

 samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra 
länder, och är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med 
tekniskutveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell 
samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket. 

 

 att utveckla kreativitet och problemlösning i tidig ålder som kan omsättas i 

entreprenöriella förmågor som göra att ungdomar förverkligar idéer och drömmar. 

 genom arbete i en vid bemärkelse som skapar en bred yrkesvalkompetens. 
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3.  SSA-råd 

SSA-råd (Samverkan Skola och Arbetsliv) är en nätverksgrupp som har ett övergripande 

uppdrag om hur målen i planen kan utvecklas och efter uppföljning och utvärderingen 

revidera planen årligen. Vidare ska SSA-gruppen skapa samarbetsarenor, inventera 

aktiviteter och diskutera och utveckla hur aktiviteter kan genomföras, samt utveckla ett 

års hjul med ett basutbud av aktiviteter för Falköping kommuns elever utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv.  Arbetet skall ingå i kommunens SKA-arbete. 

Deltagarna i gruppen ansvarar för att föra vidare information från gruppen till sina 

arenor och tvärtom.  Gruppen träffas 1-2 gånger/termin.  

 

Gruppen består av:   

 Representanter SYV – Grund- och gymnasium, samt anpassade grund- och 

Gymnasieskolan 

 PRAO- samordnare 

 Verksamhetschef gymnasiet -  chef SYV eller rektor på gymnasiet 

 Verksamhetschef grundskolan 

 Rektor för förskolan, grundskolan 

 Lärare 

 Representant Näringslivsenheten 

 Representant Dalénium 

 Representant Ung Företagsamhet 
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Uppföljning/Utvärdering SSA-rådet 

För att få en uppdaterad och utvecklande plan skall SSA-rådet utvärdera/följa upp SKA 

arbete på enheterna och hur planen kan vara ett levande dokument som skapar de värden 

och når de mål som vi satt upp. Utvärdering och analys sker i slutet av läsåret varje läsår. 

 

 

 

4. Syv uppdrag   

 

Studie- och Yrkesvägledarens roll i SSA arbetet 

Studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalen planeras och genomförs så att de  

1. vidgar elevens perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar och yrken,  

2. utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön samt utifrån social och 

kulturell bakgrund,  

3. ger eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att väga samman olika faktorer som har 

betydelse för studie- och yrkesvalet, samt  

4. ger den individuella studieplanen en central roll i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom 

vuxenutbildningen 

Årshjul 

Uppdaterad 

SSA-plan 

Planering och arbete med 
SSA-planen på enheterna 

Rektor, lärare och SYV

Utvecklingsarbete

i SSA-rådet av SSA-plan

SKA 
uppföljning/utvärdering på 

enheterna

Analys av SKA arbete på 
enheterna 

SSA-råd
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5. se till att informationen om utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk, tillförlitlig och 

tillgänglig för eleverna när de behöver den,  

6. se till att varje elev i grundskolan, anpassad grundskola, får information om de kurser och 

utbildningar som finns inom gymnasieskolan respektive anpassad gymnasieskola och om vilka val 

som kan ha betydelse för vidare studier,  

7. se till att eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får information om valmöjligheter i 

form av inriktningar, kurser och yrkesutgångar samt om vilka konsekvenser ett byte av 

studieinriktning och kurser medför,  

8. se till att eleverna i gymnasieskolan får information om vidare studier och om vilka val som kan ha 

betydelse för dessa, samt 

(Allmänna råd 2013 Skolverket) 

Grundskolan  

SYV är ett stöd för skolans pedagogiska personal i deras arbete i vid bemärkelse där all 

personal ingår. Motivationssamtal kan förekomma inom alla årskullar. 

SYV:s uppgift är att ge grundskoleeleverna redskap genom enskilda vägledningssamtal och 

klassrumsinformationer. Detta för att eleverna ska kunna göra ett så bra och genomtänkt val 

till gymnasiet som möjligt och till det framtida yrkesvalet. Främst handlar vägledning om att 

hjälpa eleven att kanalisera sina drömmar, mål, visioner om sin framtida yrkesverksamhet 

utifrån elevens personliga egenskaper, intressen och erfarenheter, Vägledning är tänkt att 

hjälpa eleverna för att de ska kunna använda hela sin kapacitet för att nå målen i framtiden. 

Gymnasiet 

Information sker kontinuerligt om gymnasieskolan i sin helhet och vilka krav som ställs på 

eleverna för att kunna studera på gymnasiet. Information sker även om hur 

framtidsprognoserna på arbetsmarknaden ser ut. 

SYV håller en omvärldsbevakning gällande studier och arbetsmarknaden och ger skolans 

övriga personal vetskap om detta på ett sätt som gör att de kan använda detta i deras ordinarie 

undervisning vid efterfrågan. 

SYV deltar på elevhälsokonferenserna om det finns behov av stöttning inför framtida 

gymnasieval.  

SYV håller gymnasieinformation för föräldrar och elever i årskurs 9. 
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Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning  

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ha tillgång 

till personal med kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och 

yrkesvägledning.  

 

Under skoltiden behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika 

valalternativ. Eleven behöver också utveckla förmågan att väga samman personliga faktorer 

med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.  

Dessutom behöver eleven ges möjlighet att utveckla färdigheter i att genomföra sina beslut. 

Det ställer krav på tillgänglig kompetens inom de olika delar som utgör studie- och 

yrkesvägledningen.  

Behovet av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina 

förutsättningar, ska  

• bli medveten om sig själv,  
• bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken, 
• bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 
• lära sig att fatta och genomföra beslut 

(Skolverket, allmänna råd 2013) 
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Falköpings kommuns SYV:ar är knutna till Ållebergsgymnasiet, därmed en parallell 
organisation bredvid ordinarie skolorganisation. De har även ansvar för grundskolorna. Varje 
SYV har ansvar för elever från förskoleklass i grundskolan till åk 3 på gymnasiet.  
 
 

3. PRAO 
Huvudmannen ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla 

elever under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Vi organiserar fem 

dagar i åk 8 och fem dagar i åk 9. 

              I Falköping är vi kopplade till Praktikplatsen .se ett verktyg framtaget av Göteborgs 
              regionen där Skaraborg Kommunalförbund är med i samverkan. 
                

               

                
 

Vad är syftet med prao? 

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och 
yrkesval. Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför 
skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller 
yrkesinriktning. Genom prao ska eleverna få erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur 
arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. 

Källor: 10 kapitlet 8 a § och 12 kapitlet 8 a § skollagen samt proposition 2017/18:24 Stärkt koppling mellan 
skola och arbetsliv, sidan 13 och 18. 
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Arbetsmiljöverkets regler för PRAO (AFS 2012:3) 

 Inför placering på en arbetsplats måste skolan undersöka och riskbedöma 
arbetsplatsen, se bilaga 2. 

 Eleven ska få en introduktion och en handledare. Handledaren ska gå igenom farliga 
moment, redskap eller verktyg i arbetet. 

 Eleven måste vara tillräckligt mogen för uppgiften. 

 Om arbetsplatsen saknar riskbedömning eller på andra sätt inte uppfyller kraven på 
en säker arbetsmiljö är det bättre att välja en annan praktikplats. 

 Eleven är försäkrad under sin skoltid, därmed även under sin praktiktid, se bilaga 6. 

 Under sin PRAO-period ska eleven genomföra uppgifter (fylla på med bilaga) 

 Arbetsplatsen ska göra en bedömning av eleven (fylla på med bilaga) 
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4.  Aktivitetsplan 

Följande aktiviteter sker under läsåret och utvärderas i samband med läsårets sista SSA-råd. 
Det övergripande syftet för aktiviteterna i anpassad , förskola,  
åk 9, samt gymnasiet är att det ska vara en undervisning som bidrar till att studie- och 
yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund. 

Vi har några samarbetspartners som har olika aktiviteter bland annat; 

 
Dalénium 

Daléniums program kan lärare använda som en integrerad del av undervisningen inom ma, 
no och te under hela grundskolan. För aktuellt skolprogram kan de gå in på 
www.dalenium.com/skolprogrammet 
 

UF=Ung Företagsamhet  
UF har väldigt bra material för olika åldrar gällande bredda sina kunskaper om samhället och 
bygga upp sin yrkesvalskompetens på olika sätt 
Samhällsdetektiverna –  länken: https://ungforetagsamhet.se/internal/arbeta-med-vart-
samhalle-pa-lagstadiet 
Framtidskoll - https://ungforetagsamhet.se/internal/framtidskoll-i-skaraborg  

Skolhackathon i Minecraft  : modul “Vårt samhälle”  projekt med många skolor inblandade, 
vi är med i försöksprojektet 

 

Aktiviteter förskolan 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Synliggöra yrken på 
förskolan 

 

Barn får ökad 
kunskap om olika 
yrken 

Uppmärksamma de yrkeskategorier som finns 
inom förskolan och som kommer till förskolan. 

Rollekar kring yrken som att leka affär, polis mm 

Personal på 
förskolan 

 

Aktiviteter Anpassad grundskola 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Synliggöra de olika yrken som 
finns i samhället så att 
eleverna får kunskap om yrken 
i sin omvärld. 

Genomgång av olika yrken integreras i 
undervisningen. Vid behov genomförs 
studiebesök för att utforska en del yrken 
närmare. 

Lärare - 
rektor 

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obfSk-0008AO-57&d=4%7Cmail%2F90%2F1663926600%2F1obfSk-0008AO-57%7Cin11b%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C632D8372F4F777E6EDF2F3C3E65BAE8A&s=WE6eREkbS8dMZWbYPwWfSl8PZhE&o=wphtw%2F%2Fwt%3Aul.d.nimael%2Fcorkopmstemmargo
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obfSk-0008AO-57&d=4%7Cmail%2F90%2F1663926600%2F1obfSk-0008AO-57%7Cin11b%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C632D8372F4F777E6EDF2F3C3E65BAE8A&s=WE6eREkbS8dMZWbYPwWfSl8PZhE&o=wphtw%2F%2Fwt%3Aul.d.nimael%2Fcorkopmstemmargo
http://www.dalenium.com/skolprogrammet
https://ungforetagsamhet.se/internal/arbeta-med-vart-samhalle-pa-lagstadiet
https://ungforetagsamhet.se/internal/arbeta-med-vart-samhalle-pa-lagstadiet
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obKfb-0006Lc-3Z&d=4%7Cmail%2F90%2F1663846800%2F1obKfb-0006Lc-3Z%7Cin11d%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C632C4B3B7CB7C1E9F51766CC5478379E&s=fzLX5vNp1EOmd_gH5mE3ai739eQ&o=%2Fphtu%3A%2Fetse.r0iafl2st.nkcroesptntiooulo.%3Fcokrm%2Fu.o%25tl%3DAps3htr%25%2521FulF2na1.olaymi2nnest%25F.e3ncamr%25FneW1%253-bKkDo3300%255-X0x%25%25265D42d32a7C2l%255miF%25F96521020463220%2586W152-bKkFo3300%255-X0x1C25%25n1c7i1C2567eb75128247C3%2555304C%2527627313272%2562465712C9C31862778AD5739E37917C666F%25%252s33Zn3Dbmta5I43N5r9ao_vmNWJ%25Or8pU2%25262D%255o35tFpA%2523hns2%252rutg5Fetgf2so%25aast52ihneFmlne.2ea%25ftdr52talmFrkl-k-sbioi%26orraagdasC0ta1%2570%3D5ah%257bnn.Ca0eohn%254urngrgfatasoe%25tmhCse7e.bcf183d2de761a0c7f43fa08ec8ed9072491d1%25C4dc9c7b94ae92bb5e1f3%256b4C827b8CC0%253%25767024791393947749U5%25C897onkTn%25CnwbbWFdZs3pGoJ8eMIjiyWMLC4AAwDwjoJiLVIjiCQLM2lJIiCuz1IBTaIkhi6VLWwIJXCiC%2506MC3D7n%25%25030C7C70%25t%26%257%3DdaaCs321DOaxv%25FFkuOr%252oKRTnt7wibWjsyg8AniZzqg%25ua7DNc3lxes%26r%3Drvdee0
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 Arbete kan för en del av elevgruppen 
handla om någon form av aktivitet med 
stöd från samhället – dessa ska också 
räknas som yrken. 

 

 

Aktiviteter årskurs Förskoleklass 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Kunna presentera andra 
människor och deras yrke samt 
lära känna sin omgivning.  
 

Intervjua personer i elevernas närhet 
tex  i skolan om deras yrken. 
Lokalvårdare, skolsköterska, 
matsalspersonal, rektor och i 
anslutning till skolan bibliotekarier 
och vaktmästare. Eventuellt 
kombinera med ett besök/digitalt 
möte i klassen/gruppen. 
 

 

Rollekar kring olika yrken. 

Lärare 

Aktiviteter årskurs 1-3 

Åk  Syfte Aktivitet Ansvarig 

Åk  
1-3 

Få 
yrkeskunskap 
om olika 
yrken 

Intervjua personer i elevernas närhet tex  i 
skolan om deras yrken. Lokalvårdare, 
skolsköterska, matsalspersonal, rektor och i 
anslutning till skolan bibliotekarier och 
vaktmästare. Eventuellt kombinera med ett 
besök/digitalt möte i klassen/gruppen. 
 

Lärare 

Åk  
1-2 

Få kunskaper 
om hur ett 
samhälle är 
uppbyggt. 
 

 

Ung Företagsamhet: “Vårt samhälle” och 

“Samhällsdetektiverna” 

https://ungforetagsamhet.se/internal/arbeta-
med-vart-samhalle-pa-lagstadiet 

Lärare/UF kan 
stödja arbetet 
UF-
företrädare/stöd 
och hjälp 

 

 

Åk 2 

Få kunskap 
om yrken och 
sin omvärld, 
samt förstå 
att man oftast 
inte bara har 

Yrkespromenad: Vandra runt i samhället och ta 
reda på vilka yrken/företag som existerar och 
syftet.  
 

Lärare 

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obKfb-0006Lc-3Z&d=4%7Cmail%2F90%2F1663846800%2F1obKfb-0006Lc-3Z%7Cin11d%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C632C4B3B7CB7C1E9F51766CC5478379E&s=19LcvkdwFp9rcxwskXdwQpsoe7w&o=%2Fphtu%3A%2Fetse.r0iafl2st.nkcroesptntiooulo.%3Fcokrm%2Fu.o%25tl%3DAps3htr%25%2521FulF2na1.olaymi2nnest%25F.e3ncamr%25FneW1%253-bKkDo3300%255-X0x%25%25265D42d32a7C2l%255miF%25F96521020463220%2586W152-bKkFo3300%255-X0x1C25%25n1c7i1C2567eb75128247C3%2555304C%2527627313272%2562465712C9C31862778AD5739E37917C666F%25%252s33g13DwAbMOY2T2P0m28B98ORA%250fs8q2%25262D%255o35tFpA%2523hns2%252rutg5Fetgf2so%25aast52ihneFmlne.2eb%25at-r52ta-eFrsvaetmardaallm-ageh-estld-tiap0aa%26%25a%3D5dth17Cn7Ca0%25ebna%25hrn.orn40tfoeugtaagshe.smcCe%2531de7f68dbca4321a077c8d9f07e8f14%25Ce2d9d0794a1c9cb45bf3926bee84b81bCC2%25%25%257070437C3994677192598934oU%257nknwCnbT%257ZFpGCWJdsbIeyW38LMjoA4wjiCJAwMILCQDiMVjoIluzi2IJiLITi6CBLak1JwiChW0IXV3Mn%25C60CD%25700%2573%26CC%25d7Cs7%25%25%3DatFaR2a9B8qyQ%252KS69DnJQmQzIzO4HQHlVwFPn8SfkhDlV5sD0%25rree3%260%3Ddev
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obKfb-0006Lc-3Z&d=4%7Cmail%2F90%2F1663846800%2F1obKfb-0006Lc-3Z%7Cin11d%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C632C4B3B7CB7C1E9F51766CC5478379E&s=19LcvkdwFp9rcxwskXdwQpsoe7w&o=%2Fphtu%3A%2Fetse.r0iafl2st.nkcroesptntiooulo.%3Fcokrm%2Fu.o%25tl%3DAps3htr%25%2521FulF2na1.olaymi2nnest%25F.e3ncamr%25FneW1%253-bKkDo3300%255-X0x%25%25265D42d32a7C2l%255miF%25F96521020463220%2586W152-bKkFo3300%255-X0x1C25%25n1c7i1C2567eb75128247C3%2555304C%2527627313272%2562465712C9C31862778AD5739E37917C666F%25%252s33g13DwAbMOY2T2P0m28B98ORA%250fs8q2%25262D%255o35tFpA%2523hns2%252rutg5Fetgf2so%25aast52ihneFmlne.2eb%25at-r52ta-eFrsvaetmardaallm-ageh-estld-tiap0aa%26%25a%3D5dth17Cn7Ca0%25ebna%25hrn.orn40tfoeugtaagshe.smcCe%2531de7f68dbca4321a077c8d9f07e8f14%25Ce2d9d0794a1c9cb45bf3926bee84b81bCC2%25%25%257070437C3994677192598934oU%257nknwCnbT%257ZFpGCWJdsbIeyW38LMjoA4wjiCJAwMILCQDiMVjoIluzi2IJiLITi6CBLak1JwiChW0IXV3Mn%25C60CD%25700%2573%26CC%25d7Cs7%25%25%3DatFaR2a9B8qyQ%252KS69DnJQmQzIzO4HQHlVwFPn8SfkhDlV5sD0%25rree3%260%3Ddev
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ett jobb under 
sin livstid. Få 
en inblick i det 
livslånga 
lärandet. 
 

Fråga personer i elevens närhet om vilka yrken 
de har, har haft samt vad de vill jobba med i 
framtiden (andras drömmar). 
 

Lärare och fritids bjuder in olika 
yrkeskategorier. Man kan utgå från de som 
finns på skolan och som eleverna kommer i 
kontakt med. 

Åk 2 Öka 
kunskapen för 
teknikyrken 
Snilleblixtarna 

 

Konceptet Snilleblixtarna vänder sig i första 
hand 

till lärare som arbetar i årskurserna F-5 

och syftar till att väcka flickors och pojkars 
intresse för teknik, naturvetenskap, 
uppfinningar 
och entreprenörskap på samma gång som 
den medfödda kreativiteten, 
initiativförmågan och 

självtilliten stimuleras. 
 

Lärare 

Åk 2 Yrkeskunskap 

Få kunskap 
om olika 
yrken 

 

Brandutbildning med MSB 

Forskar om yrken 

Material - Nova Blixt böcker om olika yrken. 
Skolplus- material om olika yrken. 
 

Lärare 

Åk 2 Yrken nu och 
då 

Arbete med yrken förr i tiden - vilka yrken 
finns i framtiden (drömyrken) 

Lärare 

Åk 3 Utifrån de 
kunskaper 
eleven erhållit 
i de tidigare 
årskurserna 
ska eleven 
kunna granska 
olika 
valmöjligheter 
och ta 
ställning till 
frågor som rör 
den egna 
framtiden. 
 

Ung Företagsamhet: “ Mitt drömyrke” Lärare 

Åk 3 Yrkeskunskap 
om olika 
yrken 

Bjuda in personer från yrkeslivet som 
presenterar sitt yrke i klassen, det kan vara 
någon förälder tex 

Lärare 
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Aktiviteter årskurs 4-5 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Eleverna skall få en enkel 
bild av hur den offentliga 
och privata sektorn 
fungerar. 

Arbeta med likheter och 
olikheter inom den privata och 
offentliga sektorn. 

Lärare 

Eleven skall få förståelse 
för hur den privata 
ekonomin fungerar. 

Det ekonomiska kretsloppet i 
samhället. 

Lärare 

Bredda yrkeskunskapen 
inom många olika yrken 

Besöka arbetsplatser fysiskt/ 
digitalt.  
Intervjua personer med olika 
yrken/arbetsuppgifter  
på arbetsplatsen. 
Reflektera kring vilka olika 
yrken/ arbetsuppgifter  
som fanns på arbetsplatsen. 
Vilken utbildning och 
kompetens krävs för  
dessa yrken /arbetsuppgifter? 

Se yrkesfilmer 
 

Att bjuda in personer från 
yrkeslivet som presenterar sitt 
yrke i klassen, kan vara en 
förälder tex 

Alla som arbetar i skolan 
ska verka för att utveckla 
kontakter med kultur- och 
arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter 
utanför skolan.  
 

Lärare 

Bredda yrkeskunskapen 
inom många olika yrken 

 

Säkerhetsutbildning på hösten 
åk 5 i samarbete med  
SMS= samhällsskydd mellersta 
Skaraborg, 
räddningstjänsten och 
Dalénium. 

Lärare och utbildnings- 
representant SMS 

Känna delaktighet i 
samhällsfrågor och 
samtidigt lära sig mer om 
innovation, demokrati och 
entreprenörskap 

Skolhackathon i Minecraft: 
modul “Vårt samhälle” 

Lärare och UF-representant 
samt Dalénium 
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Aktiviteter årskurs 6 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Utifrån de kunskaper eleven erhållit 
ska eleven kunna granska olika 
valmöjligheter och ta ställning till 
frågor som rör den egna framtiden 
och förstå att aktiva val påverkar 
möjligheten att nå sina mål 

? Lärare 

Kunskap om olika typer av 
entreprenörer, hur man uppfyller 
behov, hur man kommer på nya idéer 
samt hur man kan presentera sig själv 
och sina idéer. 

Ung Företagsamhet ”se 
möjligheterna” 

UF- representant 
informatör/behjälplig 

Lärare 

 

Bli bekant med hur skolsystemet 
fungerar. Hitta och ta ställning till 
information kring vad för utbildning 
som krävs för mitt “drömyrke”. 

Hur når jag ”mitt drömyrke?” 
SYV är behjälplig med 
uppdaterade infokällor. 
 

Lärare 
kontaktar SYV 
för 
konsultation  

Uppdrag 05 på Dalénium 
omarbetat och  nytt material 

Dalénium 

Målbildsträning Eleven skriver utvecklingsmål i 
Unikum. De följer eleven, vid 
utvecklingssamtal under hela 
grundskoletiden. 

Mentor 

 

Aktiviteter årskurs 7 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Skapa relationer Besök av studie- och 
yrkesvägledare 
(SYV) i klassen. 

SYV och mentor 

Självkännedom – att 
bli medveten om sig 
själv och den egna 
framtiden samt 
vidga perspektiv 

Enstaka enskilda 
vägledningssamtal. 
 

SYV vid förfrågan från 
mentor/specialpedagog/kurator/vårdnadsh
avare vid särskilt skäl 

Bredda 
yrkesvalskompetens
en 

 

Arbete utifrån 
läroplansmål i de 
olika ämnena. 

Ämneslärare/mentorer 
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Aktiviteter årskurs 8 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Självkännedom och 
genus 

Valkompetens 

Vidga perspektiv 

Omvärldskunskap 

Framtidskunskap 

Information om gymnasiet, 
behörighet, skolsystemet och 
arbetsmarknad samt individens 
egenskaper. 

SYV 

Vidga perspektiv 

Yrkeskunskap 

Koppling ämnen 
och arbetsliv 

Före prao-presentation av prao 
där åk 9 ställer ut sina 
praoplatser, reportageskrivande 

Lärare 

PRAO  
Förarbete prao 

Yrkeskunskap 

 

Diskuterar och förbered enligt 
läroplan inför prao. 
Förbereder underlag för  
redovisningen under  perioden 
eleven är på prao som skall leda 
till en mini- yrkesmässa på den 
enskilda skolan.    

Mentorer/ämneslärare 

PRAO  
Arbetsmarknadsku
nskap 

Yrkeskunskap 

Prao - fem dagar under 
vårterminen 

Praktikplatsen.se 

Dokumentation av eleverna 
under prao perioden så som, 
text, bilder, film om det är 
tillåtet.  

Prao ansvariga lärare, 
skoladministratörer, rektorer 
 

 

PRAO    
Efterarbete prao 

Mini-yrkesmässa 

 

Yrkeskunskap 

Redovisa prao efter prao period: 
kan leda till prao-
mässan/yrkesmässan är till för 
egna elever i åk 8 och förslagsvis 
åk 7 eller åk 9  på skolan. 
Presentation/redovisning i olika 
former. tex i idrottssalen under 
två timmar!  Alternativ är 
klassrumsredovisning 

Prao ansvariga lärare, rektor 

Arbetsmarknads-
kunskap, 
yrkesvalskunskap 
etc. 

Undervisning enligt läroplansmål 
kopplade till arbetsmarknad och 
yrkesvalskompetens  

Samtliga ämneslärare 

Självkännedom – 
att bli medveten 
om sig själv och 
den egna 
framtiden samt 
vidga perspektiv 

Enstaka enskilda 
vägledningssamtal. 

SYV vid förfrågan från 
mentor/specialpedagog/kurator/
vårdnadshavare vid särskilt skäl 
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Gymnasiekunskap Individuellt besök på ett 
gymnasieprogram (”skuggning”). 

Enskilda eleven via 
kontaktformulär på respektive 
gymnasieskolas hemsida. 

Öka kunskaper 
gällande min 
framtid och 
ekonomi 

Ung företagsamhet, ”min 
framtid och ekonomi 
”Framtidskoll” 

https://ungforetagsamhet.se/int
ernal/framtidskoll-i-skaraborg 

Lärare 

UF-representant 

Öka kunskapen om 

teknikinriktade 

yrken 

Möjligheternas värld, 
Teknikcollage Skaraborg, 
vårterminen 

Rektor 

Lärare 

 

Aktiviteter Autismundervisningsgrupp åk 8 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Gymnasiekunskap 

Valkompetens 

Enskilda vägledningssamtal 
Klassinfo om gymnasiet 
Deltar på klassens föräldramöte för info om 
IM och folkhögskola 

 

SYV och på mentors 
förfrågan 

 

Aktiviteter Anpassad grundskola åk 8-9 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Gymnasiekunskap 

Valkompetens 

Deltar på elevens utvecklingssamtal  
Enskilda vägledningssamtal 
Klassinfo om gymnasiet 
Deltar på klassens föräldramöte 

SYV 
SYV vid förfrågan 

SYV 

SYV på mentors förfrågan 

Aktiviteter årskurs 9 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Arbetsmarknadskunskap 
och yrkesvalskunskap 

Läroplansmål i olika ämnen Ämneslärare /mentorer 

PRAO 

Förarbete prao 

Diskuterar och jobbar 
enligt läroplan inför prao 
och förbereder  arbetet 
under prao samt 
förbereder  redovisningar 
som skall leda till en mini 
yrkesmässa på den 
enskilda skolan.  

Mentorer/ämneslärare 

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obKfb-0006Lc-3Z&d=4%7Cmail%2F90%2F1663846800%2F1obKfb-0006Lc-3Z%7Cin11d%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C632C4B3B7CB7C1E9F51766CC5478379E&s=fzLX5vNp1EOmd_gH5mE3ai739eQ&o=%2Fphtu%3A%2Fetse.r0iafl2st.nkcroesptntiooulo.%3Fcokrm%2Fu.o%25tl%3DAps3htr%25%2521FulF2na1.olaymi2nnest%25F.e3ncamr%25FneW1%253-bKkDo3300%255-X0x%25%25265D42d32a7C2l%255miF%25F96521020463220%2586W152-bKkFo3300%255-X0x1C25%25n1c7i1C2567eb75128247C3%2555304C%2527627313272%2562465712C9C31862778AD5739E37917C666F%25%252s33Zn3Dbmta5I43N5r9ao_vmNWJ%25Or8pU2%25262D%255o35tFpA%2523hns2%252rutg5Fetgf2so%25aast52ihneFmlne.2ea%25ftdr52talmFrkl-k-sbioi%26orraagdasC0ta1%2570%3D5ah%257bnn.Ca0eohn%254urngrgfatasoe%25tmhCse7e.bcf183d2de761a0c7f43fa08ec8ed9072491d1%25C4dc9c7b94ae92bb5e1f3%256b4C827b8CC0%253%25767024791393947749U5%25C897onkTn%25CnwbbWFdZs3pGoJ8eMIjiyWMLC4AAwDwjoJiLVIjiCQLM2lJIiCuz1IBTaIkhi6VLWwIJXCiC%2506MC3D7n%25%25030C7C70%25t%26%257%3DdaaCs321DOaxv%25FFkuOr%252oKRTnt7wibWjsyg8AniZzqg%25ua7DNc3lxes%26r%3Drvdee0
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obKfb-0006Lc-3Z&d=4%7Cmail%2F90%2F1663846800%2F1obKfb-0006Lc-3Z%7Cin11d%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C632C4B3B7CB7C1E9F51766CC5478379E&s=fzLX5vNp1EOmd_gH5mE3ai739eQ&o=%2Fphtu%3A%2Fetse.r0iafl2st.nkcroesptntiooulo.%3Fcokrm%2Fu.o%25tl%3DAps3htr%25%2521FulF2na1.olaymi2nnest%25F.e3ncamr%25FneW1%253-bKkDo3300%255-X0x%25%25265D42d32a7C2l%255miF%25F96521020463220%2586W152-bKkFo3300%255-X0x1C25%25n1c7i1C2567eb75128247C3%2555304C%2527627313272%2562465712C9C31862778AD5739E37917C666F%25%252s33Zn3Dbmta5I43N5r9ao_vmNWJ%25Or8pU2%25262D%255o35tFpA%2523hns2%252rutg5Fetgf2so%25aast52ihneFmlne.2ea%25ftdr52talmFrkl-k-sbioi%26orraagdasC0ta1%2570%3D5ah%257bnn.Ca0eohn%254urngrgfatasoe%25tmhCse7e.bcf183d2de761a0c7f43fa08ec8ed9072491d1%25C4dc9c7b94ae92bb5e1f3%256b4C827b8CC0%253%25767024791393947749U5%25C897onkTn%25CnwbbWFdZs3pGoJ8eMIjiyWMLC4AAwDwjoJiLVIjiCQLM2lJIiCuz1IBTaIkhi6VLWwIJXCiC%2506MC3D7n%25%25030C7C70%25t%26%257%3DdaaCs321DOaxv%25FFkuOr%252oKRTnt7wibWjsyg8AniZzqg%25ua7DNc3lxes%26r%3Drvdee0
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PRAO – 
Arbetsmarknadskunskap 

Yrkeskunskap  

Prao - fem dagar under 
höstterminen 

Praktikplatsen.se 

Dokumentation av 
eleverna under prao 
perioden så som, text, 
bilder, film om det är 
tillåtet.  

Prao ansvariga lärare, 
skoladministratörer, rektorer- 
praosamordnare centralt 

PRAO    
Efterarbete prao 

Mini-yrkesmässa 

 

Yrkeskunskap 

Redovisa prao period: 
Prao-mässan/yrkesmässan 
är till för egna elever i åk 9 
och förslagsvis åk 7 eller 8 
på skolan. 
Presentation/redovisning i 
olika former. tex i 
idrottssalen under två 
timmar! 

Prao ansvariga lärare, rektor 

Entreprenörskap 

Framtidskoll 
Föreläsning för alla klasser 
av UF (Ung företagsamhet) 
Skaraborg; 
entreprenörskap. 

Mentor   
UF- representant 

Gymnasiekunskap Information för 
vårdnadshavare åk 9 om 
gymnasiet +valet  

SYV via fysisk presentation eller 
inspelad film. 

Självkännedom – att bli 
medveten om sig själv 
och den egna framtiden 
samt vidga perspektiv 

Enskilt vägledningssamtal. SYV  

Gymnasiekunskap 

Valkompetens 

Enskilt samtal inför 
omvalsperiod med de 
elever som riskerar att inte 
bli behöriga till gymnasiet 

SYV  

Gymnasiekunskap Individuellt besök på ett 
gymnasieprogram 
(”skuggning”). 

Enskilda eleven via 
kontaktformulär på respektive 
gymnasieskolas hemsida. 

Gymnasiekunskap 

Vidga perspektiv 

Valkompetens 

 

Öppet hus på 
Ållebergsgymnasiet 

SYV informerar eleven om datum 
och tid för Öppet hus. 

Utöka yrkeskunskapen 
gällande, teknikyrken 

Yrkesmässa Dalénium med 
fokus på teknik och 
naturvetenskap hösten 
vecka 45 

PRAO-
samordnare/verksamhetsansvarig 
Dalénium/lärare 

Yrkesinformation, 
inspiration 

Framtidsvalet har 
möjlighet till aktiviteter 
med alla elever  i åk 9 

Kontaktperson respektive 
grundskola 
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Motverka könsbundna- 
val 

Tjej- och killkvällar på 
gymnasiet för att motverka 
könsbundna val. Tjejer 
besöker program som 
traditionellt övervägande 
delen killar söker och 
tvärtom.  Utveckla 

Yrkeslärare på gymnasieprogram 

Främja valkunskap på 
alla språk 

Studie- och 
yrkesväglednings-
information finnas på olika 
språk 

SYV  

Målbildsträning Eleven skriver 
utvecklingsmål i Unikum. 
De följer eleven, vid 
utvecklingssamtal under 
hela grundskoletiden 

Mentor 

Aktiviteter Gymnasiet 

Nationella program 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Lärandemoment och 

gymnasiearbeten med 

anknytning till arbetsliv och 

studier 

Studiebesök, externa föreläsare i 

skolan, moment i ordinarie 

undervisning och mentorskap 

Ämneslärare, 

programsamordnare 

Lärandemoment och 

gymnasiearbeten som 

genomförs på arbetsplats 

APL (minst 15 v är lagstadgat på 

samtliga yrkesprogram) 

 

Trainee (TE) Gymnasiearbete som 

genomförs i samverkan med 

näringsliv och Falköpings 

kommun under årskurs 3 på 

programmet. 

Lärare med APL-ansvar på 

respektive program.  

 

Traineesamordnare, rektor 

 

Lärandemoment inom olika 

kurser genom att starta och 

driva ett eget företag 

Ung Företagsamhet som didaktisk 

metod 

Lärare på berörda program i 

samarbete med UF Skaraborg 

Säkerställa kvalitet i 

undervisning och APL samt 

samverkan med respektive 

bransch inom 

yrkesprogrammen 

 

Aktiva programråd med 

skollagsenlig representation 

(skola, arbetstagar-

organisationer, arbetsgivare, 

BUN) 

Rektor/programsamordnare 

på berörda program 

Säkerställa kvalitet i 

undervisning och APL samt 

samverkan med respektive 

bransch och övriga 

utbildningsanordnare inom 

VO-college VO-collegesamordnare, 

rektor 



 

23 
 

Vård- och 

omsorgsprogrammet 

 

Säkerställa kvalitet i 

undervisning och APL samt 

samverkan med respektive 

bransch och övriga 

utbildningsanordnare inom 

Teknikprogrammet och 

Industritekniska programmet 

Teknikcollege Rektor, Lokal styrelse för TC 

Information om olika yrken 

och eftergymnasiala 

utbildningar på skolnivå (inkl. 

IM) 

 

Framtidsmässa? SYV? 

Vägledning och valkompetens 

på gruppnivå 

 

Klassinformation inför enskilda 

val:  

Inriktningsval 

Individuella val  

Programfördjupningsval 

SYV 

Vägledning och valkompetens 

på individnivå för att vidga 

perspektiv och/eller söka 

alternativ. 

 

Enskilda vägledningssamtal, 

motiverande samtal och 

information om alternativ till 

nuvarande studier.  

Information om eftergymnasiala 

studier, högskoleprov och 

arbetsliv. 

SYV  

Följa elevens 

utbildningsframgångar inför 

yrkesval och framtida studier 

Uppföljning av individuell 

studieplan via elevhälsoteam 

Rektor 

 

 

 

 

Introduktionsprogram 

Syfte Aktivitet Ansvarig 

Vägledning och valkompetens 

på grupp- och individnivå 

 

Information om gymnasiets 

nationella program, folkhögskola 

samt vuxenutbildning samt 

ansökningsprocessen. 

 

Studie- och 

yrkesvägledningsinformation på 

olika språk 

 

Besök av folkhögskolor, 

vuxenutbildning för 

klassinformation om tillgängliga 

steg vidare. 

SYV 
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Vägledning och valkompetens 

på individnivå för att vidga 

perspektiv och/eller söka 

alternativ. 

 

Enskilda vägledningssamtal, 

motiverande samtal och 

information om alternativ till 

nuvarande studier, fortsatta 

studier och arbetsliv. 

SYV  

Berörda elevgrupper inom 

IM 

Information om fortsatt stöd 

efter avslutad skolgång. 

Elev- och föräldrainformation 

kring fortsatt stöd efter 

gymnasiet i form av minimässa 

med aktörer som LSS, AF, FK, 

habilitering. 

SYV + rektor 

 

 
Aktiviteter Autismundervisningsgrupp  
(inom introduktionsprogrammet) 
Syfte Aktivitet Ansvarig 

Autismundervisningsgrupp 
inom 

Gymnasiekunskap 

Valkompetens 

Elev/föräldrainformation kring fortsatt stöd efter 
gymnasiet i form av minimässa med aktörer som 
LSS, AF, FK, vuxenutbildningen och habilitering. 

SYV + 
rektor 

 

Aktiviteter Anpassad gymnasieskola 
Syfte Aktivitet Ansvarig 

Yrkesvägledning Enskilda vägledningssamtal 

Folkhögskoleinformation 

 

Elev- och föräldrainformation kring 

fortsatt stöd efter gymnasiet i form 

av minimässa med aktörer som LSS, 

AF, FK, habilitering. 

 

SYV  

Syv - Rektor 

Introduktion för eftergymnasial 

verksamhet (Individuella 

programmet) 

Praktik inom daglig verksamhet 
Lärare inom 

programmet 

Lärandemoment och 

gymnasiearbeten som genomförs 

på arbetsplats 

(Nationella programmet) 

APL (minst 22 v är lagstadgat på 

samtliga yrkesprogram) 

Genomförande av gymnasiearbete 

under APL. 

Lärare med APL-ansvar 

på respektive 

program. 

 

 

5. Samverkansavtal 

       Vi har samverkans avtal med ung företagsamhet (UF) 
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6. Begrepp  
Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse (generell nivå) – verksamhet som bidrar 

till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag att fatta beslut om framtida 

studie- och yrkesval. Det handlar t ex om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning 

om arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla 

elevens självkännedom.   

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse (individuell nivå) – den vägledning som 

studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, till enskilda eller grupper 

av elever. Eleven ges möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika 

framtidsvägar. (Allmänna råd Studie- och yrkesvägledning, 2017)   

SYV – studie- och yrkesvägledare  

SSA-plan – plan för Samverkan skola och arbetsliv  

Studiebesök – barn/elever besöker tillsammans med lärare 

företag/verksamhet/organisation för att få inblick i arbetslivets olika möjligheter och 

villkor.  

Yrkesintervjuer – elever intervjuar en eller flera utövare inom något/några yrken.   

Yrkesspaning – elever undersöker vilka yrken som finns på olika arbetsplatser och/eller 

vilka yrken de kan finna i olika omgivningar.  

Yrkesföreträdare – representant från arbetsplats som delger information om yrke/ 

arbetsplats i skolan.  

PRAO/APL/praktik-handledare – den person på arbetsplatsen som ansvarar för eleven 

under PRAO, APL eller praktik.   

PRAO, praktisk arbetslivsorientering - lagstadgat tio dagar åk 8-9, grundskolan. I Skövde 

Kommun: fem dagar vårtermin åk 8, fem dagar hösttermin åk 9. I grundsärskolan 

används timplan i skolans val till både undervisning och PRAO. I Skövde Kommun genom 

studiebesök i åk 8, prova på/PRAO gymnasiesärskolan hösttermin åk 9 och ev. PRAO 

efter individuell bedömning vårterminen i åk 8.   
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APL – arbetsplatsförlagt lärande, lagstadgat minst 15 veckor på yrkesprogram, 

gymnasiet, minst 22 veckor på nationella program, gymnasiesärskolan.   

Praktik – verksamhet för elev i arbetslivet, t ex vid anpassad studiegång (grundskola), 

reducerat program (gymnasiet), som en del av utbildningen på 

Introduktionsprogrammen (IM) eller som en del av insats i Kommunalt aktivitetsansvar 

(KAA).   

Praktikplatsen.se – digitalt verktyg för PRAO-platser/APL-platser på vissa program.  

PRAO-samordnare – stödjer rektorer, skoladministratörer och prao ansvariga på 

skolorna i arbetet med att organisera prao perioder etc, är med i SSA-gruppen, har 

kontakt och ger stöd till företag att lägga in PRAO-platser i Praktikplatsen.se,   
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Handlingsplan SSA – Samverkan Skola Arbetsliv 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den 

till handlingarna.  

Sammanfattning  

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och 

förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå 

från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig 

själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl 

underbyggda studie- och yrkesval.  

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under många år jobbat på olika sätt 

med att utveckla arbetet med bred studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

och gymnasiet i Falköping. Ett större utvecklingsarbete gjordes 2009-2010 

och man döpte arbetet till VISA – (Vägledning Inför Studier och Arbetsliv). 

Arbetet hade fokus på PRAO (Praktisk arbetslivsorientering) för åk 8 och 9 

samt entreprenöriellt utvecklingsarbete på olika sätt. 

 

Från 2011 när den nya läroplanen Lgr11 kom samt när PRAO blev 

obligatorisk 1 juli 2018 för åk 8 och 9 har arbetet utvecklats. 

Under 2022 startade man ett utvecklingsarbete att utveckla en ny SSA-plan 

som bygger på den gamla VISA-planen. SSA står för Samverkan Skola 

Arbetsliv och är det begreppet som alla huvudmän/kommuner använder. 

 

I arbetet med ta fram en ny SSA-plan har förvaltningen tagit in goda 

exempel från andra kommuner samt forskning och stödmaterial från 

Skolverket. 

Dessa fem punkter har man tagit fasta på i ett nytt utvecklingsarbete. 

1. Utveckla innehåll och former (aktivitetsplan) 

2. Engagemang- hela skolans ansvar (bred och integrerad SYV (Studie- 

och yrkesvägledare))   Lärare-SYV tillsammans 
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3. Aktivt SSA-råd som ser till att SSA-planen är känd och att den 

utvärderas lokalt - centralt 

4. SSA-plans ansvariga på varje enhet som ingår i nätverk 

5. Integreras i SKA arbete (Systematiskt kvalitetsarbete) - som årligen 

utvärderas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 

 Handlingsplan SSA 

 

 

 

Claes Ekstrand 

Övergripande rektor 
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§ 12 Dnr 2023/00248 

Initiativärende om utökad barnomsorg på obekväma 
tider 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett 

ökat behov av platser på natt- och helgomsorg. 

2 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

miljön för de äldre barnen med ett behov av natt- och helgomsorg. 

3 Uppdragen ska redovisas vid nämndens sammanträde den 23 maj 2023. 

Sammanfattning 

På Hästbackens förskola bedrivs natt- och helgomsorg sedan 1 januari 2008. 

Det finns ingen platsgaranti på natt- och helgomsorg och under åren har de 

platser som erbjudits varit tillräckliga. Det senaste året kan vi se en ökad 

efterfrågan av omsorg på natt- och helgverksamheten. 

Förvaltningens bedömning är att en utredning av ett ökat behov av omsorg 

på natt- och helgverksamheten ska genomföras.  

Förvaltningens förslag är att barn- och utbildningsnämnden ger barn-och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ökat behov av platser på 

natt- och helgomsorg. Miljön för de äldre barnen med behov av natt- och 

helgomsorg utreds samtidigt. 

Bakgrund 

Natt- och helgomsorg har bedrivits på Hästbackens förskola sedan 1 januari 

2008. Det finns inget lagkrav på att en kommun ska erbjuda denna 

verksamhet, däremot ska kommunen sträva efter det. 

”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 

samband med större helger” 

Skollagen, kap 8 § 3 

”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 

hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt” 

Skollagen, kap 25 § 5 

Falköpings kommun uppbär ett statsbidrag för 55 barn i natt- och 

helgomsorg. Detta statsbidrag täcker inte de kostnader som denna 

verksamhet kräver. Varje år skjuts pengar till i budgeten. 

I de flesta kommuner erbjuds denna verksamhet för barn från 2 års ålder och  

i Falköpings kommun har vi i dagsläget barn som är 1 år. I utredningen bör 

man utgå från barnperspektivet för att se om vi ska införa en åldersgräns 

även i Falköping. 
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Under det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan av platser på natt-och 

helgomsorg. I utredningen ska det framgå hur platserna nyttjas på natt- och 

helgomsorg. En utredning, runt platsbehov samt både kö och nyttjandenivå, 

bör ske. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen kan se att en utredning av ökat behov av platser till natt- och 

helgomsorg behöver göras. Alla vårdnadshavare som har en köplats ska ha 

ett behov av plats, inte finnas i kö ifall de får ett arbete där plats behövs 

framöver. En utredning av behov hos alla familjer som uppbär plats behöver 

också genomföras, då det kan finnas familjer som inte nyttjar sin plats minst 

2 gånger/månad, som riktlinjerna säger. Förvaltningen kommer även utreda 

miljön för de äldre barnen med natt-och helgomsorg. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till utredning ryms inom befintlig budget.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-28 

 Initiativärende från Fredy Neüman (S) om utökad barnomsorg på 

obekväma tider. 

 Riktlinjer för natt- och helgomsorg. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Rektorer förskola och grundskola 

Barnomsorgskontoret 

Verksamhetschef förskola 

            





 

 

 

Information om villkor för barnomsorg kväll/natt/helg i 
Falköpings kommun 

 

För vårdnadshavare, folkbokförda i Falköpings kommun, som arbetar 
på obekväm arbetstid och har behov av omsorg för sitt barn under 
kvällar, nätter och helger finns ett begränsat antal platser till omsorg 
kväll/natt/helg. Omsorgen är placerad på förskolan Hästbacken och 
är till för barn i åldern 1-12 år. Med obekväm arbetstid menas de tider 
då ordinarie förskole- och fritidshem är stängda. 

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda 
på olika adresser, förväntas gemensamt lösa barnets behov av tillsyn 
på kvällar, nätter och helger. 

Schemat beräknas på båda makarnas/sammanboendes arbetstider 
per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Barnet har 
möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavaren 
behöver sova för att dygnsvila motsvarande åtta timmar. 

Omsorg under obekväm eller oregelbunden arbetstid kväll/natt/helg 
kan erbjudas för barn inskrivna i förskola och fritidshem. Plats kan 
kombineras med dagplacering på förskola eller fritidshem, men efter 
särskild ansökan via e-tjänst. För att söka plats under obekväm 
arbetstid ska vårdnadshavarna ha behov vid minst två tillfällen per 
månad, omprövning sker en gång per termin. Avgiften ryms inom 
reglerna för maxtaxa. 

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid 
under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan 
ledighet. 

Omsorg erbjuds ej julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen samt 
kompetensutvecklingsdagar i juni och augusti. Se information på 
Unikum. 
Omsorg kväll/natt/helg stänger kl 22.15 dag före stängningsdag. 

Har du ansökt om omsorg kväll/natt/helg på Hästbackens förskola så 
garanteras inte placering inom tremånadersgarantin. Vid frågor 
kontakta rektor för Hästbacken på telefonnummer 0515- 88 55 01. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Initiativärende om utökad barnomsorg på obekväma 
tider 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett 

ökat behov av platser på natt- och helgomsorg. 

2 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

miljön för de äldre barnen med ett behov av natt- och helgomsorg. 

3 Uppdragen ska redovisas vid nämndens sammanträde den 23 maj 2023. 

Sammanfattning  

På Hästbackens förskola bedrivs natt- och helgomsorg sedan 1 januari 2008. 

Det finns ingen platsgaranti på natt- och helgomsorg och under åren har de 

platser som erbjudits varit tillräckliga. Det senaste året kan vi se en ökad 

efterfrågan av omsorg på natt- och helgverksamheten. 

Förvaltningens bedömning är att en utredning av ett ökat behov av omsorg 

på natt- och helgverksamheten ska genomföras.  

Förvaltningens förslag är att barn- och utbildningsnämnden ger barn-och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ökat behov av platser på 

natt- och helgomsorg. Miljön för de äldre barnen med behov av natt- och 

helgomsorg utreds samtidigt. 

Bakgrund 

Natt- och helgomsorg har bedrivits på Hästbackens förskola sedan 1 januari 

2008. Det finns inget lagkrav på att en kommun ska erbjuda denna 

verksamhet, däremot ska kommunen sträva efter det. 

”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 

samband med större helger” 

Skollagen, kap 8 § 3 

”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 

hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt” 

Skollagen, kap 25 § 5 
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Falköpings kommun uppbär ett statsbidrag för 55 barn i natt- och 

helgomsorg. Detta statsbidrag täcker inte de kostnader som denna 

verksamhet kräver. Varje år skjuts pengar till i budgeten. 

I de flesta kommuner erbjuds denna verksamhet för barn från 2 års ålder och 

i Falköpings kommun har vi i dagsläget barn som är 1 år. I utredningen bör 

man utgå från barnperspektivet för att se om vi ska införa en åldersgräns 

även i Falköping. 

Under det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan av platser på natt-och 

helgomsorg. I utredningen ska det framgå hur platserna nyttjas på natt- och 

helgomsorg. En utredning, runt platsbehov samt både kö och nyttjandenivå, 

bör ske. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen kan se att en utredning av ökat behov av platser till natt- och 

helgomsorg behöver göras. Alla vårdnadshavare som har en köplats ska ha 

ett behov av plats, inte finnas i kö ifall de får ett arbete där plats behövs 

framöver. En utredning av behov hos alla familjer som uppbär plats behöver 

också genomföras, då det kan finnas familjer som inte nyttjar sin plats minst 

2 gånger/månad, som riktlinjerna säger. Förvaltningen kommer även utreda 

miljön för de äldre barnen med natt-och helgomsorg. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till utredning ryms inom befintlig budget.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-28 

 Initiativärende från Fredy Neüman (S) om utökad barnomsorg på 

obekväma tider. 

 Riktlinjer för natt- och helgomsorg. 

Beslutet ska skickas till 

Rektorer förskola och grundskola 

Barnomsorgskontoret 

Verksamhetschef förskola 

 

 

 

Ann Johansson 

Verksamhetschef förskola 
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§ 16 Dnr 2023/00253 

Remiss Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 

Sammanfattning 

Ett nytt måldokument för Utbildning Skaraborg har tagits fram för beslut. 

Dokumentet följer den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt den 

delregionala strategin. Dokumentet heter Samverkansstrategi för Utbildning 

Skaraborg.  

Två områden har definierats som prioriterade: fullföljd utbildning samt 

kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan 

är i balans.  

Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 

medlemskommunerna att anta strategin.  

Bakgrund 

Måldokument Utbildning Skaraborg antogs för första gången 2015. Nu är 

det dags att anta ett nytt styrande dokument som bättre följer den regionala 

utvecklingsstrategin VG2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin för 

Skaraborg. Detta dokument heter Samverkansstrategi för Utbildning 

Skaraborg och gäller för kommande mandatperiod. Skaraborgs skol- och 

utbildningschefer har, genom presidiet för skolchefsnätverket, tagit fram en 

samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg som på ett tydligt sätt beskriver 

skolchefsnätverkets intention och prioriteringar.  

Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar 

tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Strategin beskriver 

en organiserad samverkan genom Utbildning Skaraborg med den politiska 

styrande nivån. Samverkansavtal finns som bilagor till detta dokument.  

Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin;  

1 Fullföljd utbildning  

2 Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och 

efterfrågan är i balans 

Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 

medlemskommunerna att anta Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 

2023-2026. 

 

Förvaltningens bedömning 

För att möta de utmaningar som finns inom kompetensförsörjningsområdet 

såväl lokalt som regionalt är samverkan av stor vikt. Förvaltningens 
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bedömning är att nämnden bör rekommendera kommunstyrelsen att anta 

samverkansstrategin. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, BUN 

2023/00253 

 Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026, 2023-02-02 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund direktionsmöte,              

2023-02-02 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

  

Samverkansstrategi 
FÖR UTBILDNING SKARABORG  

2023 - 2026 



 

Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023 - 2026 

Skaraborgs Kommunalförbund har, baserat på sin förbundsordning, ett ansvar 

att samordna utveckling genom tillitsfull samverkan med kommunerna och andra 

aktörer. Samverkan kring genomförandet av denna strategi bygger på ömsesidig 

förståelse och respekt mellan olika aktörer med avseende på roller och mandat.  

Skaraborgs 15 kommuner har beslutat samverka i Utbildning Skaraborg. Detta 

regleras genom samverkansavtal som är bilagor till denna strategi. 

Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg innefattar samtliga skolformer och 

yrkeshögskola med kommunal huvudman. Även det kommunala 

aktivitetsansvaret omfattas.   

Huvudmannaskapet för skolan är reglerat i skolans nationella styrdokument. Det 

innebär att Skaraborgs 15 kommuner var och en bär ansvaret för kommunens 

utbildningsverksamhet. Utbildning Skaraborg stödjer och främjar utveckling av 

kommunernas arbete. Samverkan ger möjlighet till erfarenhetsutbyte samt 

omvärldsspaning, kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser som den 

enskilda kommunen inte har möjlighet att utföra på egen hand.  

Utbildning Skaraborg samarbetar med högskolor och universitet. Det bidrar till 

att säkerställa den vetenskapliga grunden och fokus på praktiknära forskning 

som gynnar skolutvecklingen. Tillsammans kan Skaraborgs kommuner vara 

remissinstans och påverkar de förändringar som sker nationellt och regionalt. 

Arbetet syftar till att kommunala resurser används effektfullt, för hög kvalitet och 

uthållig ekonomi. 

I dokumentet används begreppen:  

Skola Samtliga skolformer och yrkeshögskola med kommunal huvudman 

Elev Barn, elev, unga inom kommunala aktivitetsansvaret, studerande 

 

Strategin utgår från nedanstående styrande dokument 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen 2021-

2030, RUS2030 

• Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030, Delregional 

utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 
  

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c8f8bbf6-2755-4cc4-babf-5cbae2da1b58/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true
https://www.skaraborg.se/Politik-och-Styrning1/delregional-utvecklingsplan-2030/
https://www.skaraborg.se/Politik-och-Styrning1/delregional-utvecklingsplan-2030/


 

Utbildning Skaraborg – organiserad samverkan för utveckling 

Skaraborgs Kommunalförbund samordnar struktur och organisering kring 

Utbildning Skaraborg. I frågor där Kommunalförbundet är beslutande utgör 

direktionen den politiska beslutsnivån. En förstärkt samverkans- och 

förankringsstruktur skapas genom ett politiskt ordförandenätverk för barn- och 

utbildningsnämnderna/utskott.  

Samverkan är, utöver detta strategidokument, formaliserad genom följande 

avtal:  

• samverkansavtal kring gymnasieutbildningar i Skaraborg 

• samverkansavtal kring vuxenutbildningarna  

• samverkansavtal kring samhällsorienteringen 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer är det sammanhållande nätverket inom 

Utbildning Skaraborg. Nätverket är ett av de chefsnätverk som 

kommundirektörsnätverket har startat med syfte att verkställa beslutade 

strategier för områdets utveckling. Skolchefsnätverket arbetar på uppdrag av 

direktionen eller kommunchefsnätverket och har beslutade stadgar. I 

skolchefsnätverket ingår kommunernas högsta ansvariga tjänsteperson med 

ansvar för skola och utbildning. Skolchefsnätverket samordnas administrativt och 

strategiskt av utsedd tjänsteperson för området Kunskapsutveckling på 

Skaraborgs Kommunalförbund. 

Skolchefsnätverket driver bland annat erfarenhetsutbyten, omvärldsbevakning 

och strategisk utveckling inom utbildningsområdet för kommunernas skol- och 

utbildningsförvaltningar/-sektorer och samverkansparter. Nätverket främjar även 

samverkan mellan kommunernas skol- och utbildningsnämnder.  

Skolchefsnätverket ansvarar för och organiserar professionsnätverk utifrån 

behov. Professionsnätverken arbetar utifrån uppdragsbeskrivningar och 

rapporterar till skolchefsnätverket. Nätverken består av representanter från 

kommunerna och personal från Skaraborgs Kommunalförbund. 

Professionsnätverken är en framgångsfaktor för att fullfölja samverkan kring de 

prioriterade områdena.  

Strategin för åren 2023–2026 prioriterar två utvecklingsområden: Fullföljd 

utbildning och Kompetensförsörjning. Utöver dessa är Utbildning Skaraborg 

verksamma och samverkar i ett stort antal frågor inom utbildningsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prioriterat område 1 

Fullföljd utbildning  

Att fler elever fullföljer sin utbildning med godkända resultat skapar långsiktiga 

vinster för individen och samhället. Tidiga, samordnade insatser ger elever goda 

förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet och betyder mycket för 

deras välmående. Långsiktigt påverkar det individens möjlighet till försörjning 

och hälsa liksom samhällets utveckling och konkurrenskraft. 

Skaraborgssamverkan ska bidra till att stärka elevers förutsättningar för en bra 

start i livet, med utbildning för god hälsa och framtidstro. För att nå framgång 

krävs samverkan med andra aktörer, såväl offentliga som 

näringsliv/arbetsmarknad och civilsamhället.   

Skaraborgs förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Utbildning Skaraborg 

främjar utveckling genom erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och gemensam 

kompetensutveckling. Det främjande och förebyggande arbetet sker genom hela 

utbildningssystemet med målet att alla fullföljer sin utbildning.  

I grundskolans senare åldrar är samverkan kring övergångar och vägledning en 

framgångsfaktor. Skaraborgs skolor har ett ansvar för att ge eleverna goda 

förutsättningar till bra övergångar.  

Utbildning Skaraborg ska arbeta för att förbättra möjligheterna för obehöriga 

elever att, utifrån sina egna förutsättningar, få en utbildning eller annan insats 

som gör inträde på arbetsmarknaden möjlig. Elever som inte är behöriga till 

nationella program ska få möjlighet till ett allsidigt utbud. Utbildning Skaraborgs 

uppdrag är att dimensionera och bredda utbudet av platser inom Programinriktat 

val och Yrkesintroduktion på introduktionsprogrammen samt arbeta för att göra 

dessa sökbara i hela samverkansområdet. Detta ökar likvärdigheten och 

förbättrar genomströmningen på introduktionsprogrammen. Uppdraget är också 

att bredda utbudet av yrkespaket vilka kan anordnas inom såväl gymnasieskolan 

som inom vuxenutbildningen.  

 

 

  



 

Prioriterat område 2 

Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är 

i balans 

En tid av intensifierad utvecklingstakt och omställning kräver anpassning av 

utbildningssystemet för att möta efterfrågan på kompetens. Det bidrar till 

konkurrenskraft och utveckling av företag, organisationer och av Skaraborg som 

område. Arbetsmarknaden behöver kompetens med såväl bredd som spets. 

Samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett 

effektivt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. 

Fullföljda studier på alla nivåer är en grundförutsättning för god 

kompetensförsörjning. Att fler fullföljer sin gymnasieutbildning möjliggör fler 

övergångar till högre studier. Höjd utbildningsnivå ger även arbetsmarknaden 

tillgång till arbetskraft med relevant kompetens.  

Utbildningsanordnare i Skaraborg ska tillsammans erbjuda ett allsidigt utbud av 

gymnasieprogram/inriktningar, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. 

Ett attraktivt utbud som möter arbetsmarknadens behov kräver planering och 

dimensionering av utbildningsutbudet. En grundförutsättning är stärkt kunskap 

om och ett ömsesidigt ansvar för det delregionala utbudet av utbildning på 

samtliga nivåer och i alla skolformer. Inom samverkan tas en kort- och långsiktig 

behovsanalys fram i Skaraborg som komplement till Skolverkets regionala 

planeringsunderlag. En välfungerande samverkan mellan skola och arbetsliv 

bidrar till alla ungas möjlighet att finna sin plats i ett framtida arbetsliv.  

Utformning och dimensionering av Skaraborgs kommunala utbildningar på 

gymnasial nivå, inom vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar ska ske i 

samverkan med arbetsmarknaden och utifrån dess behov. Kompetensforum, 

Kompetensnavet, branschråd, college och nätverk är exempel på detta. 

Samordning och samverkan mellan gymnasium och vuxenbildning behöver 

utvecklas och stärkas.  

• Skaraborgs gymnasieutbildningar kräver en mer samordnad styrning 

kring utbud och dimensionering för att nå ett brett gymnasieutbud 

och effektfull organisation. Skaraborgs gymnasieutbildningar 

behöver utveckla samverkansformer, mötesplatser och aktiviteter 

ihop med branscherna. Samverkan med fristående skolor och andra 

aktörer är viktig då de ingår i det breda utbildningsutbud som 

erbjuds eleverna.  

• Skaraborgs vuxenutbildningars uppdrag är att vidareutveckla en 

sammanhållen vuxenutbildning utifrån arbetsmarknadens behov och 

individens anställningsbarhet. Hela arbetskraften ska tas tillvara 

genom validering och möjligheter till kompetensomställning. 

• Skaraborgs yrkeshögskoleutbildningar ska stärka samverkan för att 

möta arbetsmarknadens behov. I dialog med andra 



 

utbildningsformer sker planering och dimensionering av 

yrkesutbildningar på olika nivåer. Skaraborgs Kommunalförbund 

behöver stärka dialogen med Myndigheten för Yrkeshögskolan i 

syfte att bredda utbildningsutbudet. 

Samverkan med högskolor/universitet och kompletterande aktörer bidrar till 

effektfulla övergångar till högre studier och kompletterande utbildningar, 

exempelvis folkhögskola och naturbruksutbildningar.  

Digital kompetens är en självklarhet för flertalet yrken. Utbildningssystemet har 

tillsammans med arbetsmarknaden ett gemensamt ansvar för individens 

grundläggande och yrkesspecifika kunskaper. Rätt nyttjad bidrar digital teknik till 

tillgängliga lärmiljöer och mer jämlika förutsättningar till utbildning. I syfte att 

bredda utbildningsmöjligheterna i hela området verkar Utbildning Skaraborg för 

fler och mer utvecklade möjligheter till utbildning med hjälp av digital teknik.  

I Skaraborg är tillgången till ändamålsenliga kommunikationer viktig för att ge 

individen möjlighet till utbildning och arbete.  
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Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 7/23

Beslut
Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att anta Samverkansstrategi för 
Utbildning Skaraborg 2023-2026

Bakgrund
Måldokument Utbildning Skaraborg antogs för första gången 2015. Nu är det dags att anta 
ett nytt styrande dokument som bättre följer den regionala utvecklingsstrategin VG2030 
samt den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg. Detta dokument heter 
Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg och gäller för kommande mandatperiod.
Skaraborgs skol- och utbildningschefer har, genom presidiet för skolchefsnätverket, tagit 
fram en Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg som på ett tydligt sätt beskriver 
skolchefsnätverkets intention och prioriteringar. Det hittills gällande Måldokument 
Utbildning Skaraborg har tre mål; Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, Höjd 
utbildningsnivå och Ökad kvalitet. Dokumentet har beskrivit vad samverkan avser att uppnå 
kring de tre målen. 
I Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg är just samverkan det centrala. Strategin 
utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar tillitsfull samverkan mellan 
kommuner och andra aktörer. Strategin beskriver en organiserad samverkan genom 
Utbildning Skaraborg med den politiska styrande nivån. Fortfarande är några 
samverkansavtal bilagor till detta dokument. 
Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin; 

1. Fullföljd utbildning  
2. Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är i balans.

Prioriterat område 1 (Fullföljd utbildning) beskriver vikten av att fler elever fullföljer sin 
utbildning med godkända resultat skapar långsiktiga vinster för individen och samhället. 
Skaraborgssamverkan ska bidra till att stärka elevers förutsättningar för en bra start i livet, 
med utbildning för god hälsa och framtidstro.
Prioriterat område 2 (Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och 
efterfrågan är i balans) beskriver arbetsmarknadens behov av kompetens med såväl bredd 
som spets. Samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett 
effektivt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. Utformning och 
dimensionering av Skaraborgs kommunala utbildningar på gymnasial nivå, inom 
vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar ska ske i samverkan med arbetsmarknaden 
och utifrån dess behov.
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 

Sammanfattning  

Ett nytt måldokument för Utbildning Skaraborg har tagits fram för beslut. 

Dokumentet följer den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt den 

delregionala strategin. Dokumentet heter Samverkansstrategi för Utbildning 

Skaraborg.  

Två områden har definierats som prioriterade: fullföljd utbildning samt 

kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan 

är i balans.  

Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 

medlemskommunerna att anta strategin.  

Bakgrund 

Måldokument Utbildning Skaraborg antogs för första gången 2015. Nu är det 

dags att anta ett nytt styrande dokument som bättre följer den regionala 

utvecklingsstrategin VG2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin för 

Skaraborg. Detta dokument heter Samverkansstrategi för Utbildning 

Skaraborg och gäller för kommande mandatperiod. Skaraborgs skol- och 

utbildningschefer har, genom presidiet för skolchefsnätverket, tagit fram en 

samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg som på ett tydligt sätt beskriver 

skolchefsnätverkets intention och prioriteringar.  

Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar 

tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Strategin beskriver 

en organiserad samverkan genom Utbildning Skaraborg med den politiska 

styrande nivån. Samverkansavtal finns som bilagor till detta dokument.  

Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin;  

1. Fullföljd utbildning  
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2. Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och 

efterfrågan är i balans 

Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 

medlemskommunerna att anta Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 

2023-2026. 

Förvaltningens bedömning 

För att möta de utmaningar som finns inom kompetensförsörjningsområdet 

såväl lokalt som regionalt är samverkan av stor vikt. Förvaltningens 

bedömning är att nämnden bör rekommendera kommunstyrelsen att anta 

samverkansstrategin. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, BUN 

2023/00253 

 Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026, 2023-02-02 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund direktionsmöte, 

2023-02-02 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 
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§ 14 Dnr 2023/00151 

Revidering dokumenthanteringsplan  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan att börja 

gälla den 1 april 2023. 

Sammanfattning 

En dokumenthanteringsplan är en hjälp för dem som arbetar i en 

organisation genom att den talar om hur olika dokument ska hanteras. Den 

underlättar för arkivering och återsökning av dokument.  

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782). 

Av arkivlagen framgår att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade 

och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna 

handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt 

forskningens behov och vidare att varje myndighet ska upprätta en 

dokumenthanteringsplan.  

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som 

finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas (främst om de ska 

bevaras eller gallras). Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen 

direkt eller efter en viss tid. 

Gallringsråden i denna dokumenthanteringsplan bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) skriftserie ”Bevara eller gallra”, 

framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet.  

Dokumenthanteringsplanen ersätter den plan som antogs vid nämndens 

sammanträde den 13 september 2022. Vid detta tillfälle beslutades också att 

nämnden delegerar till skolchef att vid behov och efter samråd med 

arkivarie, besluta om revidering av dokumenthanteringsplanen och att planen 

ska revideras av nämnden i februari eller mars vid varje ny mandatperiod. 

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och 

hanteringen av dem vid barn- och utbildningsnämnden och dess 

verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 

§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 

myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), 

val av material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering 

av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 

(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) 

enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen 
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återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens 

verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 

kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Förvaltningens bedömning 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 

kommunarkivarien och följer en struktur som är gemensam för alla 

kommunens nämnder. En dokumenthanteringsplan är ett levande dokument 

och kommer att revideras vid behov. För att underlätta denna hantering 

föreslås att skolchef, efter samråd med arkivarie, kan besluta om revidering 

av dokumenthanteringsplan. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 

 Förslag till dokumenthanteringsplan att börja gälla den 1 april 2023. 

  

Paragrafen skickas till  
Skoladministratörer 

Rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunkansliet            
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Dokumenthanteringsplanens funktion 

 
Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och hanteringen av dem 

vid barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 § arkivlagen 

(1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid myndigheten 

avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), val av material och metod 

vid framställning av handlingar,  och organisering av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 

6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning (information 

om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) enligt 6 § punkt 2 

arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen återfinns i en separat 

dokumentation som redogör för myndighetens verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för kvalitetssäkring av 

verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Offentlighetsprincipen 

En aktuell och för alla tillgänglig dokumenthanteringsplan är ett sätt att slå vakt om 

offentlighetsprincipen. Genom dokumenthanteringsplanen ges allmänheten en första 

orientering om de handlingar och uppgifter som förekommer i verksamheten. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd med en inledning (detta avsnitt) och en 

introduktion till regelverket kring allmänna handlingar. Därefter följer den egentliga 

planen över handlingarna: först en allmän del med handlingar som kan förekomma i flera 

olika verksamheter (t ex handlingar av tillfällig eller ringa betydelse) och därefter 

handlingar uppdelade per verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad är likartad i alla nämnder i Falköpings kommun 

avseende inledning, regelverksavsnitt och handlingsavsnitten för allmän administration, 

arkivering, GDPR-administration, nämndadministration, förtroendevalda, 

kommunikation, IT, HR, ekonomi och upphandling/inköp. Efter dessa avsnitt följer 

handlingsavsnitt för specifika verksamheter i respektive nämnd. 

Teknikneutrala bestämmelser 

Som utgångspunkt är dokumenthanteringsplanens bestämmelser om handlingar 

teknikneutrala, dvs samma bestämmelse gäller både handlingar på papper och t ex 
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elektroniska handlingar. Endast i de fall bestämmelserna skiljer sig, anges handlingens 

medium särskilt. 

Bestämmelse om förvaring avslöjar om handlingen är fysisk eller elektronisk eller kan 

förekomma som båda. Om Ciceron DoÄ eller annat verksamhetssystem anges som 

förvaring, är handlingen enbart elektronisk. Om närarkiv (och leverans till kommunarkiv) 

anges, är handlingen fysisk. I förekommande fall, och med förklarande anmärkning om 

förvaring, kan handling förekomma såväl fysiskt som elektroniskt. 

Innehåll/funktion oberoende av kanal 

Det finns många olika kanaler för handlingar att skickas ut från eller komma in till 

myndigheten: fysisk post, e-post, e-tjänster, SMS, olika sociala kanaler mm. En handling 

får aldrig bedömas enbart utifrån hur den befordras. En orosanmälan kan inkomma via 

SMS, ett reklambudskap komma i kuvert med guldkant. Det är alltid handlingens innehåll 

och/eller funktion som avgör hanteringen.  

 

Regelverk  
Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hanteringen av allmänna handlingar i 

Sverige. Nämnden ansvarar för de allmänna handlingarna i sin verksamhet och beslutar 

genom denna dokumenthanteringsplan hur regelverket skall tillämpas. 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, är en av Sveriges grundlagar och reglerar i 2 

kapitlet vad som är allmän handling, rätten att ta del av dem och syftet med den 

rättigheten. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut skall genast eller så 

snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället, TF 2 kap 15 §.  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, reglerar i 5 kapitlet skyldigheten att 

registrera (diarieföra) allmänna handlingar, vilka uppgifter diariet måste innehålla och att 

diarieföring skall ske så snart handling har inkommit eller upprättats. Lagen anger också 

när det är möjligt att inte diarieföra allmänna handlingar. OSL innehåller också 

bestämmelser om sekretess, dvs tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut handlingar. 

Arkivlagen (1990:782) förklarar att en myndighets arkiv bildas av allmänna handlingar 

från verksamheten. Arkivlagen slår fast att 

 arkiven är en del av det nationella kulturarvet  

och att handlingarna skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  

2. behovet av informationen för rättsskipningen och förvaltningen, och  

3. forskningens behov. 

Arkivlagen preciserar närmare vad som ingår i vården av arkiv, anger att det skall finnas 

en arkivmyndighet och säger att allmänna handlingar får gallras. Arkivlagen anger också 

att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen. 
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Arkivförordningen (1991:446) säger bland annat att handlingar skall arkiveras när det 

ärende de hör till har slutbehandlats, att arkivet skall inspekteras regelbundet av 

arkivmyndigheten och att arkivbildningen skall ses över i samband med förändringar av 

verksamheten. Arkivförordningen innehåller också undantag från GDPR avseende 

arkivhandlingar som överlämnats till arkivmyndigheten. Arkivförordningen ger också 

Riksarkivet möjligheter att meddela vissa föreskrifter avseende kommunala arkiv. 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, publicerade i serien RA-FS, gäller för 

kommunala arkiv i fråga om godkännande och märkning av skrivmateriel och 

förvaringsmetoder, samt om vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med 

hänsyn till behovet av beständighet. Riksarkivets föreskrifter om när en handling skall 

anses vara arkiverad gäller också för kommunala arkiv.  

Falköpings kommun har beslutat om arkivreglemente för Falköpings kommun (KFS 

2017:10). Här finns bl a regler om att varje myndighet skall upprätta en 

dokumenthanteringsplan. Vidare förtydligas arkivmyndighetens uppgifter, att det skall 

finnas ett kommunarkiv och att myndigheterna (nämnderna) skall samråda med 

arkivmyndigheten om t ex arkivlokaler eller förändringar i arbetssätt eller organisation. 

Allmän handling, offentlighet och sekretess 

Som allmän räknas en handling som förvaras hos myndighet och är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Övriga handlingar är ej allmänna. 

Allmänna handlingar är offentliga eller hemliga om de innehåller uppgifter som skyddas 

av sekretess enligt OSL. 

Handling (2 kap TF) 

  

 

 

 Allmän handling  Ej allmän handling 

Förvaras vid myndigheten och är T ex 

1. inkommen eller  1. förvaras inte vid myndigheten 

2. upprättad   2. ej färdigställd handling 

   3. minnesanteckning 

   4. anbud före öppningsdag 

   5. teknisk lagring 

   6. privat handling 

 

Offentlig allmän handling  Hemlig allmän handling (enl x kap x § OSL)
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Huvudparten av de allmänna handlingar som förekommer hos barn- och 

utbildningsnämnden är offentliga och skall vid begäran lämnas ut skyndsamt av den 

handläggare som vårdar dem. Handlingar med uppgifter som skyddas av sekretess skall 

som regel inte lämnas ut, t ex handlingar i   

 viss personaladministrativ eller personalsocial verksamhet  såsom rehab och 

omplaceringar 

 inlämnade anbud i pågående upphandlingar 

Förvaltningschefen för myndigheten har delegerad rätt att avslå begäran om att lämna ut 

allmän handling eller att besluta om att lämna ut allmän handling med förbehåll. 

Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas ut eller ej skall frågan alltid hänskjutas 

till förvaltningschefen. 

Diarieföring (registrering av allmänna handlingar) 

Syftet med diarieföring (registrering av allmänna handlingar) är att allmänheten skall 

kunna få kännedom om vilka handlingar som finns vid myndigheten, kunna begära ut 

dem och därmed beredas insyn i myndighetens verksamhet. Diariet måste alltså vara 

tillgängligt för allmänheten. 

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar skall diarieföras. Handlingar som inte 

omfattas av sekretess behöver dock inte diarieföras om de kan hållas ordnade så att det 

utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Det är allmänhetens 

möjlighet att på egen hand fastställa vilka handlingar som finns, som avgör om 

diarieföring kan underlåtas. Handlingar som är av uppenbart ringa betydelse för 

verksamheten, såsom reklam och vissa typer av cirkulär eller inbjudningar, behöver 

varken registreras eller hållas ordnade. För allmänna handlingar som omfattas av 

sekretess finns inget undantag från regeln om diarieföring. 

Vid diarieföring skall följande uppgifter registreras: 

 datum då handlingen kom in eller upprättades, 

 diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 

 uppgift om avsändare eller mottagare, och  

 i korthet vad handlingen rör. 

Diarieföring kan ske manuellt eller i olika verksamhetssystem. Vid barn- och 

utbildningsnämnden sker diarieföring i de verksamhetssystem som anges under avsnittet 

Förvaring av elektroniska handlingar. 

Arkivering 

Aktrensning 

Senast i samband med att ett ärende avslutas skall ärendets akt rensas och ordnas av 

handläggaren. Utkast, minnesanteckningar som inte tillfört sakuppgift, gem, plastfickor, 

registerflikar, notes-lappar och liknande tas bort. Handlingar som hör till ärendet skall 

sorteras med yngsta handlingen överst. I förkommande fall används omslag för att hålla 

ihop delar av ärenden (t ex bilagor på flera sidor). 
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Även i elektroniska verksamhetssystem är det viktigt att kontrollera ärendets innehåll 

innan det avslutas. Här kan det vara aktuellt att komplettera eller uppdatera uppgifter om 

ärendeägare och liknande. Kontroll av eventuella minnesanteckningar bör göras. I 

förekommande fall bör uppgifter föras in i en tjänsteanteckning om det inte gjorts 

tidigare. Minnesanteckningar tas ofta bort automatiskt när ärende avslutas. Om inte, är 

det viktigt att göra det manuellt före avslut av ärende. 

Minnesanteckningar och andra handlingar som är kvar i ärende när det avslutas, betraktas 

som omhändertagna för arkivering och blir allmän handling.  

Förvaring av fysiska handlingar 

Myndigheten förvarar arkiv vid följande förvaringsplatser 

 arkivlokal/arkivskåp, med översiktligt angivande av handlingar som förvaras där 

och ev när de läggs där. Hänvisning kan göras till särskild beskrivning av 

arkivlokaler och innehåll, eller till arkivförteckningen i Visual arkiv. 

 

Efter den tid som anges i denna plan överlämnas de handlingar som skall bevaras till 

arkivmyndigheten (kommunarkivet). Arkivhandlingarna övergår därmed till 

arkivmyndigheten och myndigheten har inte längre ansvar för vården av handlingarna, 

och inte heller för eventuellt utlämnande. 

Nämnden ansvarar för att gallring genomförs av de handlingar som nämnden  beslutat 

skall gallras. 

Förvaring av elektroniska handlingar 

Elektroniska handlingar och uppgifter anses arkiverade och förvarade i 

verksamhetssystemet när ärendet är avslutat. För handlingar som skall bevaras för all 

framtid gäller att de i ett senare skede kommer att föras över från verksamhetssystemet 

till kommunens lösning för långsiktigt bevarande (e-arkiv). 

Barn- och utbildningsnämnden använder nedanstående verksamhetssystem där allmänna 

handlingar hanteras och i förekommande fall är arkiverade. I dokumenthanteringsplanen 

nedan anges systemnamnet under rubriken Förvaring. 

Verksamhetssystem Diarieföring (ja/nej) Kommentar 

Ciceron Ja Dokument- och 

ärendehanteringssystem 

Outlook  Nej E-post 

Draftit Nej Register över 

personuppgiftsbehandlingar 

samt kränkande 

behandlingsärenden 

IST Nej Kärnsystem för elevregister 

och skoladministration 
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Beslut om gallring 

Vilka allmänna handlingar som får gallras och när det skall ske måste beslutas i särskild 

ordning.  För statliga myndigheter anger arkivförordningen att Riksarkivet fattar beslut 

om gallring. Det anges ingen särskild beslutsinstans för kommunala myndigheter, varför 

det ankommer på myndighetens styrelse att fatta sådant beslut. Arkivreglementet för 

Falköpings kommun 11 § anger att samråd skall ske med arkivmyndigheten i viktigare 

frågor rörande arkivbildningen. Beslut om gallring är en sådan fråga. 

Gallringsfristerna i denna dokumenthanteringsplan bygger på råden i serien Bevara eller 

gallra nr 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende, 

framtagen av Sveriges regioner och kommuner, SKR, i samarbete med Riksarkivet. 

Med gallring likställs förlust av sök- och sammanställningsmöjligheter eller möjligheter 

att fastställa handlingens autenticitet. (Det innebär att t ex konvertering till PDF av en 

elektronisk handling eller inskanning av en egenhändigt undertecknad handling innebär 

gallring.)  

Med gallringsfrist förstås den tid som skall förlöpa innan gallring får ske. Vid barn- och 

utbildningsnämnden räknas alltid hela kalenderår i samband med gallringsfrist. Om 

fristen exempelvis är fem år efter att ärende avslutats, betyder det att handling skall 

gallras i januari fem hela kalenderår efter det att ärendet avslutades, oavsett när på året 

det skedde. Gallringsfristen ”vid inaktualitet” innebär en gallringsfrist som är kort och 

som kan bestämmas av medarbetare själv utifrån dess behov av informationen. 

Its Learning Nej Lärplattform för gymnasiet 

PMO Ja Journalsystem för elevhälsan 

Praktikplatsen.se Nej Hantering av Prao och APL 

Skola 24 Nej Schemalägnging och 

frånvarohantering i 

grundskola och gymnasium 

Unikum Nej Lärplattform för förskola och 

grundskola samt 

åtgärdsprogram på 

grundskolan 

Open E Nej E-tjänstplattform 

Teams Nej Chatt- och videoverktyg 

Tempus Nej Schemaläggning och 

frånvarohantering i förskola 

och fritidshem 

Winlas Nej Personalsystem 
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Material, metoder och förvaring 

Enligt arkivreglemente för Falköpings kommun 9§ skall Riksarkivets föreskrifter 

avseende material, metoder vara normerande även för kommunen. Arkivmyndigheten i 

kommunen ges möjlighet att meddela närmare bestämmelser om arkivbeständighet och 

förvaring.  

Papper 

Pappershandlingar som skall bevaras för alltid skall vara upprättade på åldringsbeständigt 

eller arkivbeständigt papper. Arkivbeständigt papper är starkare (men dyrare) och skall 

användas om det finns anledning att tro att papperet kommer att utsättas för slitage. 

Arkivbeständigt papper uppfyller kraven i SS-ISO 11108 och är vattenstämplat med 

beteckningen ”Svenskt Arkiv”. Åldringsbeständigt papper uppfyller kraven i ISO 9706 

och är det papper som normalt skall finnas i myndighetens skrivare och kopiatorer. 

Elektroniskt format 

Även elektroniska handlingar skall kunna bevaras över tid. För handlingar som skall 

bevaras för all framtid har Falköpings kommun ett så kallat e-arkiv, dit uppgifter och 

handlingar tas emot i standardiserade format från verksamhetssystemen för 

långtidsförvaring. Export av uppgifter och information från verksamhetssystem till e-

arkivet måste i förekommande fall utredas och förberedas av myndigheten i samverkan 

med kommunarkivet. 

Förvaring 

Arkivhandlingar skall skyddas från skada, tillgrepp och obehörig åtkomst (jfr arkivlagen 

6 § 3.). Det innebär att handlingarna skall förvaras i särskilda, låsta utrymmen som har 

förstärkt skydd mot brand, vattenskada och åtkomst. 

Arkivorganisation 

Nämnden är ansvarig för myndighetens arkiv. För att fullgöra praktiska uppgifter 

kopplade till arkivvården finns en arkivredogörare. Arkivredogöraren tar bland annat 

fram förslag till dokumenthanteringsplan och uppdateraring av den, och är myndighetens 

kontaktperson gentemot kommunarkivet. 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, oavsett   

verksamhetsområde, skall gallras när de inte längre behövs (vid inaktualitet). 

Den som har hand om handlingen ansvarar för att bedöma om handlingen inte 

längre behövs och också för att i så fall genomföra gallringen omgående. För 

handlingar där innehållet förts över eller handlingarna ersatts av andra 

handlingar gäller att gallring får ske först efter kontroll av att överföringen 

eller den nya handlingen inte inneburit någon informationsförlust 

Reklam och övertaliga kopior är typexempel på handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. Vilka ytterligare handlingar som får räknas till den här 

kategorin framgår nedan. Listan utgör kommens beslutade bearbetning av 

RA-FS 1991:6, ändr gm RA-FS 1997:6 
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Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

1. Kopior och dubbletter som inte har någon funktion eftersom det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 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 hjälpmedel 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 har påförts någon 

anteckning som tillför ärende sakuppgift. 

 

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. 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. 

 

Observera att loggar för e-post inte räknas till denna kategori handlingar. Ev. gallring av 

e-postloggar fattas genom särskilt gallringsbeslut (uppgifterna är inte av ringa betydelse). 

Handlingar av tillfällig betydelse  

(Av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller genom 

att handlingarna på annat sätt ersatts av nya handlingar.) 

1. Handlingar som har överförts till annat format, t ex pappershandling eller e-post i 

Outlook som sparas som PDF i verksamhetssystem, om överföringen endast 

medfört ringa förlust. För att förlusten skall anses ringa krävs att handlingarna inte 

är autenticerade genom signaturer eller motsvarande. De får heller inte vara 

strukturerade på sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 

 

Observera att särskilt gallringsbeslut behövs för gallring av signerade handlingar efter 

överföring till annan databärare. Likaså behövs särskilt gallringsbeslut för gallring av 
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handlingar strukturerade med omfattande bearbetningsmöjligheter efter överföring där 

sådana möjligheter förloras (handlingarna är inte av tillfällig betydelse). 

 

2. Handling som inkommit till myndigheten i form av meddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende sakuppgift, under 

förutsättning att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts 

övriga handlingar i ärendet.  

 

3. Felaktiga elektroniska uppgifter av registerkaraktär, vilka tillkommit genom 

skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under förutsättning att rättning 

skett. 

 

4. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, under 

förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, t ex arkivexemplar av 

upptagningar för automatisk databehandling (säkerhets-, mellan- och 

bruksexemplar) som har ersatts av nya exemplar, samt upptagningar som endast 

framställts för överföring, utlämnande, utlån eller spridning av handlingar. 

 

Allmän administration 
Allmänt administrativa handlingar som förekommer vid nämnden. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Affischer, informationsblad, 

broschyrer och liknande  

Bevaras Närarkiv. Levereras 

årligen till 

kommunarkivet. 

Avser egenproducerat material 

och som inte kan anses vara av 

tillfällig betydelse. 

Anmälningar Vid inaktualitet Egen ordning Avser anmälningar till aktiviteter 

som arrangeras, t ex 

föreläsningar, skolaktiviteter mm. 

Avtal Se anmärkning Se anmärkning Avtal om upphandling eller inköp 

av vara eller tjänst, inklusive 

tillägg och ändring av avtal – se 

avsnittet upphandling och inköp. 

Avtal som uppstår i annan 

verksamhet – se avsnitt för den 

verksamheten eller handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse. 

Begäran om utlämnande av 

allmän handling eller uppgift i 

allmän handling 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron Doä/egen 

ordning 

Begäran som avslås och där 

myndighetsbeslut fattas diarieförs 

och bevaras. 

Begäran som beviljas diarieförs ej 

och gallras vid inaktualitet. 

Begäran som avslås utan att 

myndighetsbeslut efterfrågas 

diarieförs ej, och gallras vid 

inaktualitet. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Jfr rutin för begäran om 

utlämnande av allmän handling, 

Falnet. 

Beslut från annan myndighet Bevaras/gallras vid 

inaktualitet. 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser inkommande handling. 

Diarieförs och bevaras om 

beslutet föranleder ärende. 

Gallras i annat fall vid inaktualitet, 

jfr handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse. 

Brandskydd, fördelning av ansvar 

och arbetsuppgifter 

Gallras vid uppdatering Brandskyddspärm  

Brandskyddsrond, 

sammanställning 

Gallras 5 år Brandskyddspärm  

Enkät Bevaras/gallras Ciceron Doä/egen 

ordning 

Vid enkäter som nämnden 

genomför diarieförs 

sammanställning/rapport och 

andra handlingar som tillför 

ärendet sakuppgift. Inlämnade 

enkätsvar diarieförs ej och gallras 

senast 1 år efter 

sammanställning.  

Vid enkäter som inkommer till 

myndigheten diarieförs 

inkommande fråga och utgående 

svar om enkäten eller svaret från 

myndigheten kan komma att 

efterfrågas eller kan anses ha 

betydelse av annat skäl.  

Jfr remiss. 

E-post  - - E-post är inte en handlingstyp 

utan en distributionsform. I princip 

kan alla handlingstyper 

distribueras via e-post. E-

postsystemet får inte användas 

som lagringsyta för allmänna 

handlingar. Inkomna/expedierade 

handlingar via e-post skall 

hanteras enligt reglerna för 

respektive handlingstyp. 

EU-projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i EU-projekt, 

såsom 

 Ansökan på delegation 

 Beslut om finansiering 

 Avslag/beviljande på 

ansökan 

 Begäran om komplettering 

 Avtal 

 Projektplan 

 Mötesanteckningar 

 Aktivitetsplan 

 Budget 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

 Korrespondens  

 Tid- och rese rapporter 

 Avvikelserapport 

 Delrapport 

 Slutrapport 

Handlingar som registreras i 

diariet men som ej förs till ett 

ärende som diarieförs 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ Gallringsbeslut avseende 

handlingar av tillfällig betydelse, 

se ovan. 

Internkontroll Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i 

internkontrollärende, såsom 

 internkontrollplan  

 uppföljning  

 rapport 

 åtgärdsplan 

Kvalitetsdokument, 

processbeskrivningar 

 

- - Handlingar i kvalitetsarbete 

redovisas i den kärnverksamhet 

där det förekommer 

Manualer, lathundar Gallras vid inaktualitet Egen ordning  

Mottagnings- och 

delgivningsbevis 

Bevaras/gallras Ciceron Doä/egen 

ordning 

Gallras vid inaktualitet enligt 

beslut avseende handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse. I 

förekommande fall kan 

mottagnings-/delgivningsbevis 

vara av vikt för handläggning av 

specifikt ärende. I sådant fall 

diarieförs handlingen och bevaras 

tillsammans med övriga 

handlingar i ärendet. 

Postlista Gallras 3 veckor  G: och kommunens 

webbplats 

Gallras vid inaktualitet enligt 

beslut avseende handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse. 

Postöppningsfullmakt Gallras vid 

uppdatering/avslut av 

anställning. 

Egen ordning Medarbetares fullmakt för att 

personligt adresserad försändelse 

får öppnas av annan 

medarbetare. 

Projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i projekt som 

diarieförs, såsom: 

 Förstudierapport 

 Projektdirektiv 

 Projektplan 

 Aktivitetsrapport 

 Slutrapport 

 Mötesanteckningar 

Protokoll, protokollsutdrag från 

annan myndighet 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet. 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser inkommande handling. 

Diarieförs och bevaras om 

handlingen föranleder ärende. 

Gallras i annat fall vid inaktualitet, 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

jfr handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse. 

Protokoll/mötesanteckningar från 

ledningsgrupper, 

avdelningsmöten, personalmöten, 

informationsmöten, interna 

verksamhetsmöten, lokalgrupp o 

dyl 

Bevaras/gallras senast 

efter 1 år 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Diarieförs och bevaras om de 

innehåller beslut eller information 

av direkt och varaktig betydelse 

för verksamheten. 

Protokoll från samverkansmöten 

med arbetstagarorganisation 

Bevaras Ciceron Doä  

Remisser, 

remissvar  

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron Doä/egen 

ordning 

Bevaras om remissen leder till ett 

ärende, gallras annars vid 

inaktualitet. 

Revisionsberättelser, revisions-

rapporter, granskningsrapporter 

Bevaras Ciceron Doä  

Risk- och konsekvensanalys Bevaras Ciceron Doä Diarieförs i förekommande fall i 

det ärende där analysen görs. 

Styrdokument Bevaras Ciceron DoÄ Pollicies, riktlinjer, strategier, 

rutiner, handlingsplaner. 

Tidningsklipp Bevaras Klippärm Till kommunarkiv efter 3 år 

Tjänsteanteckning - - Ingår i ärende. 

Tjänsteutlåtande - - Ingår i ärende. 

Utbildningsmaterial, eget Bevaras  Ciceron Doä Avser utbildningsmaterial av 

varaktig och betydande kvalitet. 

Överklaganden/begäran om 

omprövning av beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Avser såväl överklagande av 

nämndens beslut, som nämndens 

överklagande av  annan 

myndighets/domstols beslut. 

Affischer, informationsblad, 

broschyrer och liknande  

Bevaras Närarkiv. Levereras 

årligen till 

kommunarkivet. 

Avser egenproducerat material 

och som inte kan anses vara av 

tillfällig betydelse. 

 

Arkivering  
Handlingar relaterade till nämndens arkivhantering.  

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arkivbeskrivning Bevaras   Visual arkiv  

Arkivförteckning Bevaras Visual arkiv  

Arkivreglemente Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Gallringsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Dokumenthanteringsplanen 

innehåller gallringsbeslut 

(kolumnen 

Bevaras/gallras). Separata 

gallringsbeslut avseende 

vissa handlingstyper kan 

också fattas av nämnden 

(jfr beslut om gallring av 

pappersförlagor som 

skannats). 

Gallringsutredning Bevaras Ciceron DoÄ I förekommande fall 

utredning som föregår 

gallringsbeslut. 

Leveranskvitto, levererade 

handlingar till kommun-arkivet 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Pärm kommunarkivet/egen 

ordning 

I kommunarkivet bevaras 

leveranskvitto i pärm. Hos 

levererande nämnd gallras 

leveranskvitto vid 

inaktualitet. 

Lånejournal Bevaras Arkivlokal Liggare över lån och 

återlämnade lån avseende 

arkivhandlingar 

Tillsynshandlingar  Bevaras Ciceron DoÄ Arkivmyndighetens tillsyn 

av arkivverksamheten. 

Bevaras såväl hos 

arkivmyndigheten som hos 

den nämnd som varit 

föremål för tillsyn. 

 

GDPR-administration 
Handlingar relaterade till dataskyddsförordningen och nämndens behandling av 

personuppgifter. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälan av dataskyddsombud till 

Integritetsskydds-myndigheten, och 

bekräftelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut i nämnd 

Anmälan om personuppgifts-incident 

till egen nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anmälan om personuppgifts-incident 

till Integritets-skyddsmyndigheten 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Begäran om radering och rättelse, 

och svar 

Bevaras i ärendet. 

Gallras i e-tjänsten när 

beslutet vunnit laga kraft 

Ciceron DoÄ Avser handlingar och 

uppgifter i e-tjänsten och 

efterföljande ärende som 

diarieförs i Ciceron DoÄ. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Begäran om registerutdrag, och svar Gallras 1 år Ciceron DoÄ  

Dokumentation om 

incidentrapportering  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Konsekvensbedömning för vissa 

personuppgiftsbehandlingar 

Gallras vid uppdatering  Draftit  

Mötesanteckningar för GDPR-

grupper och styrgrupp 

Bevaras Falnet/G:  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 

instruktion för personuppgifts-biträde 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Registerförteckning för registrering 

av personuppgifts-behandlingar 

Gallras vid uppdatering Draftit  

Samtycken/återtaganden av 

samtycken till behandling av 

personuppgifter 

Gallras 2 år Närarkiv Gallras 2 år efter att sam-

tyckestiden löpt ut eller att 

det återkallats, förutsatt att 

behandlingen avslutats  och 

under förutsättning att 

handlingarna inte behövs 

som bevis i en tvist.  

 

Nämndadministration 
Handlingar relaterade till nämndens möten och arbete. Se även avsnittet Förtroendevalda. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningsärenden till nämnd, lista Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras 

i protokoll. Listan 

gallras vid inaktualitet. 

Anslagsbevis (justeringsanslag) Bevaras  Ciceron Doä Avpubliceras från 

digitala anslagstavlan 

efter 21 dagar. 

Uppgifterna bevaras i 

Ciceron DoÄ. 

Delegationsförteckning (lista till nämnd över 

fattade delegationsbeslut) 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras 

i protokoll. Listan 

gallras vid inaktualitet. 

Föredragningslista Bevaras Ciceron DoÄ Ingår i kallelse 

Instruktion för utskott och beredning Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning och 

Reglemente 

Kallelse  Bevaras Ciceron DoÄ Häri även 

föredragningslista 

Omröstningslista Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras 

i protokoll. Listan 

gallras vid inaktualitet. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Protokoll från 

fullmäktige/nämnd/utskott/beredningar/råd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokollsanteckning, skriftlig från 

förtroendevald 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet 

Protokollsutdrag Bevaras Ciceron DoÄ I ärende 

Reglemente för nämnd Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning och 

Instruktion 

Reservation med skriftlig motivering från 

förtroendevald 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet 

Sammanträdesplan Gallras vid inaktualitet  G: Översikt över 

sammanträden under 

året 

Yrkande, skriftligt från förtroendevald Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet 

Sammanträdeslistor, attesterade Gallras 2 år Egen ordning  

 

Förtroendevalda 
Handlingar relaterade till hantering av nämndens förtroendevalda och deras uppdrag. Se 

även avsnittet Nämndadministration. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

IT-konto och andra uppgifter 

avseende förtroendevaldas IT-stöd 

Gallras 3 månader efter att 

uppdraget upphört 

AD och andra 

systemstöd 

  

Register över förtroendevalda Bevaras FVP Ett utdrag från FVP görs 

en eller två gånger per år 

hos KS och bevaras. 

Uppgifter om 

förtroendeuppdrag 

registreras även i Ciceron 

DoÄ. 

Förs hos KS. 

Samtycke till webbpublicering Gallras 3 månader efter att 

uppdraget upphört 

G:  

Avsägelse av förtroendeuppdrag, 

och beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Sammanträdesarvode, underlag för 

utbetalning 

Gallras 7 år Närarkiv HR Avser sammanträdes-

arvode som rapporteras 

av nämnd-sekreterare 

och är en kopia av 

protokollets förstasida 

där närvaron framgår. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Sammanträdesarvode, ansökan 

från förtroendevald 

Gallras 7 år Open-e Avser sammanträdes-

arvode som inte 

rapporteras av nämnd-

sekreterare utan som 

förtroendevald själv 

måste ansöka om 

Ansökan om ekonomisk ersättning 

(förlorad arbetsinkomst och 

resekostnader) 

Gallras 7 år Open-e  

Ansökan om ersättning för 

barntillsynskostnader 

Gallras 7 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

Ansökan om ersättning för 

resekostnader för funktionshindrad  

Gallras 7 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

Intyg om förlorad arbetsinkomst Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  

Intyg om förlorad semesterförmån Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  

Intyg om förlorad arbetsinkomst 

OB-tillägg 

Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  

 

Kommunikation  
Handlingar relaterade till nämndens kommunikationsinsatser (såväl internt som externt) 

och marknadsföring. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Webbsida/extern hemsida Se anmärkning  Årlig pliktleverans till KB och 

egen arkivering hanteras via 

kommunikationsavdelningen. 

Intranätet (Falnet) Se anmärkning  Nyhetssidorna gallras i början av 

varje år. 

Informationssidorna gallras vid 

inaktualitet. 

Gruppsidorna gallras vid 

inaktualitet. 

Ev bevarande av innehåll eller 

ögonblicksbilder hanteras via 

kommunikationsavdelningen. 

Sociala medier Se anmärkning  Inlägg som föranleder ett ärende 

bevaras i det diarieförda 

handlingar. Övriga handlingar 

gallras vid inaktualitet. 

Bild/ljudupptagning/film - - Bevaras/gallras/diarieförs enligt 

bestämmelser för ärende i vilket 

bild/ljudupptagning/film ingår. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Material i kommunens 

bilddatabas har egna 

bestämmelser. 

Trycksaker och affischer Bevaras/pliktleverans  Avser trycksaker och affischer 

(broschyrer, 

informationsmaterial) som tagits 

fram av nämnden. 

Ett exemplar lämnas till 

kommunarkiv för bevarande. Ett 

exemplar skickas för 

pliktleverans. 

Se även annonser och annan 

marknadsföring 

Lista över pliktexemplar till KB Bevaras Ciceron DoÄ  

Annonser och annan 

marknadsföring  

Bevaras/gallras Ciceron DoÄ, G:, 

närarkiv 

Nämndens egen annonsering 

och annan marknadsföring av 

viktigare händelser bevaras. 

Annonser och annan 

marknadsföring som tagits fram i 

diariefört ärende skall bevaras i 

det ärendet. Annat digitalt 

material bevaras på 

verksamhetens digitala yta i 

avvaktan på överföring till 

system för bevarande eller i 

närarkiv (fysiskt material). 

Annonsering och 

marknadsföring av mindre 

betydelsefull karaktär gallras vid 

inaktualitet. 

Se även trycksaker och 

affischer. 

 

IT 
Handlingar relaterade till nämndens IT-stöd. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Guider, instruktionsfilmer, egna Gallras vid inaktualitet. Infocaption  

Register över behörigheter Gallras vid inaktualitet. Samtliga system som 

innehåller register över 

användare  

Avser både mer cenrala 

register över medarbetares 

behörigheter och enskilda 

systems register. 

Jfr att vissa bestämmelser 

kan innebära att uppgifterna 

måste bevaras under längre 

tid. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Konversationshistorik, Skype, 

Teams och liknande 

Gallras 3 månader Verksamhetssystem  

Manualer Gallras vid inaktualitet  G:, aktuellt system  

 

HR – Personaladministration 
Handlingar relaterade till nämndens personaladministration. 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anställningsavtal Vid inaktualitet Egen ordning Skannad handling vid HR-
avdelningen, original vid 
resp. enhet 

Anhöriga, medarbetares uppgifter om Gallras vid 
uppdatering/avslut av 
anställning. 

Egen ordning  

Arbetsmiljöutredningar samt  
protokoll 
 

Bevaras Stella, Adato   

Arbetsmiljöronder, skyddsronder Gallras 5 år G:. Hos förvaltning-
schef,  respektive 
avdelningschef i pärm.  

 

Arbetsschema Gallras vid uppdatering G: Pärm  
 

Arbetslistor personal 
 

Gallras vid inaktualitet G  

Beredskapslistor Gallras vid uppdatering G: 
 

 

Bisyssla Gallras 2 år Winlas, blankett  

Flextidssammanställningar Gallras 1 år G:  

Introduktion nyanställda, checklista 
 

Gallras vid inaktualitet G:  

Läkarintyg - Adato Skannas/kopieras in i 
Adato. Förlagan gallras 
omgående. Exemplaret i 
Adato är åtkomligt även vid 
kommunstyrelsens HR-
avdelning och där hanteras 
frågan om gallring 

MBL-förhandling, protokoll 
 

Bevaras Ciceron DoÄ FÖSAM  

Medarbetarenkät Bevaras Ciceron DoÄ Avser 
sammanställning/rapport 

Medarbetar-/utvecklingssamtal 
 

Gallras 1 år eller vid 
avslut av anställning 

Winlas  

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bevaras Stella  

Tillbud, anmälan Bevaras Stella  

Telefonlista vid akuta händelser 
 

Gallras vid inaktualitet G:  

Underlag till lön, övertid, uträkning 
beredskapsersättning, bilersättning, 
månad/lönelistor, tidrapporter 

- - Handling vid HR-
avdelningen 
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Ekonomi 
Ekonomihandlingar vid barn- och utbildningsnämndens förvaltning och 

ekonomiavdelningens handlingar 

I denna dokumenthanteringsplan tas ekonomihandlingar vid barn- och 

utbildningsförvaltningen upp. Handlingar som förekommer vid 

ekonomiavdelningen tas upp i en särskild dokumenthanteringsplan. Vid 

osäkerhet om vilka handlingar som skall hanteras vid barn- och 

utbildningsnämndens förvaltning respektive ekonomiavdelningen – se aktuell 

rutin.  

Bevarande av räkenskapsinformation 
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), trädde i kraft den 1 

januari 2019. Enligt bestämmelserna i 3 kap 13 § skall räkenskapsinformation minst 

bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret. Den tidigare 

tioåriga bevarandetiden har således kortats ned. Bokföringsnämnden samt SKR:s 

avdelning för juridik gör tolkningen att bestämmelsen kan tillämpas retroaktivt. Det 

innebär att räkenskapsinformation upprättad 2011 skall gallras år 2019, information 

upprättad 2012 gallras 2020 o s v.  

Skannade handlingar 

Om räkenskapsinformation på papper skannas in, gäller bevarandetiden för 

den elektroniska handlingen. Pappersförlagan till den skannade handlingen 

skall gallras fjärde året efter utgången av räkenskapsåret. 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avskrivning av kundfaktura, beslut 

om 

Gallras 7 år Närarkiv  

Bestridande av, invändning mot 

kundfaktura  

Gallras 7 år  Bestridande av faktura tas 

emot av förvaltningen.  

Dokumenteras i ekonomi-

systemet. 

Bilaga till kundfaktura Gallras 7 år/vid inaktualitet Närarkiv Om bilagan behövs för att 

fakturan skall bli komplett 

sparas den lika länge som 

fakturan. 

Bokföring, EU-projekt Bevaras i enlighet med 

beslut från bidragsgivare. 

 Se respektive direktiv för 

EU-projektet för 

bevarandeperiod vid 

projektstart.  

Budgetunderlag detaljbudget Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas e-

arkiv. Förs över till 

kommunens system för e-

arkiv enligt 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

överenskommelse med 

kommunarkivet. 

Debiteringsunderlag   Gallras vid inaktualitet   

Följesedel, ej komplement till faktura Gallras vid inaktualitet   

Följesedel, komplement till 

leverantörsfaktura 

Gallras 7 år Ekonomisystem / Extern 
leverantör - skanning 

Om följesedeln levereras 

och läses in tillsammans 

med fakturan vid ankomst 

tillhör den 

leverantörsfakturan. Om 

följesedeln levereras vid ett 

annat tillfälle återfinns 

pappersförlagan hos 

respektive attestant. 

Samtliga pappersfakturor 

skannas in till 

ekonomisystemet. 

Pappersförlagan som har 

skannats in gallras från och 

med det fjärde 

räkenskapsåret. 

Kassarapporter/dagrapporter Gallras 7 år  Lämnas till 

ekonomiavdelningen. 

Kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Vid begäran om utlämnande 

av faktura görs sekretess-

prövningen vid förvaltningen. 

Leverantörsfaktura Gallras 7 år 

 

Ekonomisystem / Extern 

leverantör, skanning 

Inkomna pappersfakturor 

hanteras normalt inte vid 

förvaltningen, utan skickas 

för skanning till 

ekonomisystemet. 

Pappersförlagan som har 

skannats in gallras från och 

med det fjärde 

räkenskapsåret. 

Vid begäran om utlämnande 

av faktura görs sekretess-

prövningen vid förvaltningen. 

Lista över beslutsattestanter (lista 

attest- och utanordningsbehörighet) 

Bevaras Ciceron DoÄ Delegationsbeslut skolchef 

Makulering av kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Makulering sker vid 

formaliafel på faktura.  

Dokumenteras genom 

kommentar i 

ekonomisystemet på 

kundfakturan. 

Medgivandeblankett, autogiro Gallras vid inaktualitet  Originalpappret gallras efter 

inskanning i VA 

faktureringssystem. Gallras 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

vid upphörande eller 

återkallande av medgivande. 

Månadsrapport (prognos) till 

kommunstyrelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Underlag levereras från 

respektive förvaltning 

(arbetsmaterial). 

Månadsrapport (prognos) till nämnd Bevaras Ciceron DoÄ  

Påminnelse, leverantörsfaktura  Gallras vid inaktualitet  Inkomna påminnelser 

skickas alltid till 

ekonomiavdelningen för 

hantering.  

Påminnelse skall aldrig 

skannas in till 

fakturasystemet. 

Underlag till verksamhets-

redovisning + övriga rapporter 

Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas e-

arkiv. Förs över till 

kommunens system för e-

arkiv enligt 

överenskommelse med 

kommunarkivet. 

Utbetalningsorder (avseende ex 
utbetalning av bidrag) 
 

Gallras 7 år Bevaras fysiskt på 

respektive förvaltning. 

Avser utbetalningsorder på 

papper. Om de förekommer, 

utgör de verifikation och 

sparas som 

räkenskapshandling. 

Verksamhetsplan med budget Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsrapport Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Upphandling och inköp 
Handlingar relaterade till upphandlingar och inköp vid NN nämnd. Upphandlingar som 

överstiger direktupphandlingsgränsen (nu 700 000 kr) genomförs av 

upphandlingsenheten i Skövde efter beställning från berörd förvaltning. När 

upphandlingen är tilldelad och klar översänds alla upphandlingsdokument till beställaren 

för registrering och arkivering. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud, antaget vid upphandling Bevaras Ciceron DoÄ Upphandlingarna hanteras i 

systemet Tendsign (via 

Skövde). Antagna anbud och 

övriga handlingar som 

bevaras översänds till 

Falköping för diarieföring och 

arkivering. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud, ej antaget vid 

upphandling 

Gallras 4 år G:  

Anbud (offert), antaget, vid 

direktupphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbud (offert), ej antaget, vid 

direktupphandling 

Gallras 4 år G: Förvaras vid varje förvaltning 

under G: i särskilt märkt 

mapp. 

Annonsering av 

förfrågningsunderlag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbudsförteckningar, 

anbudsutvärderingar 

Bevaras Ciceron DoÄ Anbudsprotokoll, 

sammanställningar 

Avtal Bevaras/gallras 1 år Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser avtal om upphandling 

eller inköp av vara eller tjänst, 

inklusive tillägg och ändring 

av avtal. Avtal som uppstår i 

annan verksamhet – se 

dokumenthanteringsplan för 

den verksamheten eller 

handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. 

Beroende på lagstiftning kan 

avtal behöva bevaras i 

originalformat/pappersform för 

att styrka ett legalt 

förhållande.  

Avtal av tillfällig eller ringa 

betydelse skall inte diarieföras 

och gallras efter 1 år. 

Beställnings/uppdragsblankett Gallras vid inaktualitet  Handling som används när 

man gör ett mer specificerat 

avrop mot ett ramavtal. Kan 

se olika ut. Gallras när 

uppdraget/tjänsten är slutförd. 

Dokumentation av direkt-

upphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ Upphandling-myndighetens 

blankett 

Frågor, svar och kompletteringar 

under annonsering 

Gallras 4 år     

Förfrågningsunderlag 

(offertförfrågan) 

Bevaras Ciceron DoÄ   

Prisjustering/prisuppräkning Gallras vid inaktualitet G: Information om 

prisförändringar enligt index i 

avtal. 

Förvaras vid varje förvaltning 

under G: i särskilt märkt 

mapp. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Rekvisition vid avrop Gallras 7 år  Används vid rekvisition mot 

avrop. Betraktas om bilaga till 

faktura. 

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till den som har 
delegation på att fatta beslutet 

Tilldelningsmeddelande Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till alla som har 

lämnat anbud 

Uppdragsbeställning  Bevaras Ciceron DoÄ  

Uppsägning av avtal Bevaras Ciceron DoÄ  

Överprövning/överklagande Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Elevhälsa 
Handlingarna levereras till kommunarkivets e-arkiv året efter det år personen fyller 24 år. 
(EMI – elevhälsans medicinska insats) 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

EMI-journal. Häri ingår bl.a. remisser, 

läkarintyg, vaccinationstillstånd, 

psykologjournal 

Bevaras digitalt PMO Inklusive dokumentation såsom 

underlag i form av testmaterial.  

Logopedjournalens dokumentation Bevaras digitalt PMO Inklusive dokumentation 

Sammanfattning av 

barnhälsovårdsjournal 

Bevaras digitalt PMO Inklusive dokumentation såsom 

sammanfattning av BVC-journal, 

remisser, läkarintyg, 

vaccinationstillstånd mm.  

 

Skolskjutsar 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan och beslut om skolskjuts vid 

växelvis boende eller annan särskild 

omständighet 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Buss-/skolkort, handlingar rörande Gallras 3 år  Pärm  

Elevförteckningar, scheman m.fl. för 

skolskjutsverksamheten inkomna 

uppgifter 

Gallras vid inaktualitet   

Skolskjutsregister Gallras 3 år Registreras i 

skolskjutsprogrammet 

Skjuts+ 
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Förskola och fritidshem 
Handlingar som ska bevaras. 
Handlingar eller akter som berör barn med skyddad identitet ska markeras med ”Skyddad 

identitet” i samband med att de lämnas till kommunarkivet. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökningar/utredningar och beslut 

om att bedriva fristående förskola, 

fritidshem eller pedagogisk omsorg 

Bevaras Ciceron DoÄ Central BU-förvaltning 

Anteckningar från samtal med 

barn/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för barn eller 

förskola 

Bevaras Förvaras i barnets akt.     

Till kommunarkiv 1 år efter 

att barnet lämnat enheten 

Sortering: personnummer 

Beslut och handlingar om barns 

särskilda behov eller 

handlingsplaner 

Bevaras Förvaras i barnets akt.     

Till kommunarkiv 1 år efter 

att barnet lämnat enheten 

Sortering: personnummer 

Beslut och underlag om reducerad 

avgift, förtur till placering, 

avstängning, beslut om utökad tid, 

placering i förskola från annan 

kommun 

Bevaras Ciceron DoÄ Kopia kan finnas i barnets akt. 

Dokumentation om pedagogisk 

inriktning och verksamhet. Ex: 

bilder, särskild inbjudan, andra 

handlingar av betydelse 

Bevaras Unikum 

Till kommunarkiv efter 3 år 

Sortering: läsår 

Förteckning (placeringslista) över 

barn en gång per år i respektive 

förskola 

Bevaras IST. Registreras i Ciceron 

DoÄ 

Till kommunarkiv efter 2 år 

15 oktober. Sortering: läsår 

Central BU-förvaltning 

Handlingar rörande barns skador 

och/eller tillbud 

Bevaras Registreras i Stella  

Handlingsplan vid skyddad identitet Bevaras Förvaras längst fram i 

barnets akt. Till 

kommunarkiv 1 år efter att 

barnet lämnat enheten. 

Sortering: personnummer 

Korrespondens med 

barn/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för barn eller 

förskola 

Bevaras Förvaras i barnets akt.     

Till kommunarkiv 1 år efter 

att barnet lämnat enheten 

Sortering: personnummer 

Köstatistik en gång per termin för 

respektive förskola 

Bevaras IST 

Till kommunarkiv efter 2 år 

Tas ut 15 mars och 15 oktober. 

Sortering: läsår 

Central BU-förvaltning 

Lokala arbetsplaner och 

handlingsplaner. Ex: hot- och 

våldsplan, plan för diskriminering 

och kränkande behandling 

Bevaras G:, Google Drive. Ciceron 

DoÄ. Till kommunarkiv efter 

3 år 

Sortering: läsår 

Sekretessförbindelse Bevaras Novi Skannas in av ansvarig chef 
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Handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökning om och ändring av plats 

inom förskola/pedagogisk omsorg 

Gallras vid inaktualitet IST  

Inkomstuppgifter Gallras vid inaktualitet IST  

Kölistor Gallras vid inaktualitet IST  

Meddelande om placering i förskola Gallras vid inaktualitet IST  

Närvarolistor Gallras vid inaktualitet Tempus  

Samtycke eller medgivande från 

vårdnadshavare ang. fotografering, 

publicering av bilder, resor, besök 

Gallras vid inaktualitet  Närarkiv  

Svar på placeringsmeddelanden Gallras vid inaktualitet IST När barnet registrerats 

Uppgifter om vistelsetid Gallras vid inaktualitet Tempus  

Uppsägning av plats inom förskola Gallras vid inaktualitet IST  

Överenskommelse om villkor för 

barnets vistelse, medicin, schema 

m.m. 

Gallras vid inaktualitet Elevavkt  

Överenskommelse om villkor för 

allergier, diet. 

Gallras vid inaktualitet Open E Handhas av kostavdelningen 

 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
Enskilda elevhandlingar som ska bevaras 
Nedanstående handlingar ska bevaras i elevens akt, eller motsvarande, och lämnas till 

kommunarkivet för slutgiltig arkivering 1 år efter att eleven lämnat enheten. 

Elevernas akter ska sorteras och märkas med namn och personnummer och sorteras efter 

personnummer innan de lämnas till kommunarkivet. Akt som rör elev med skyddad 

identitet ska tydligt markeras med ”Skyddad identitet” och levereras i särskild ordning 

enligt överenskommelse med kommunarkivet. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan, beslut och överklagan om 

mottagande från annan kommun 

Bevaras Ciceron DoÄ Central BU-förvaltning 

Ansökan, beslut och överklagan om 

särskola 

Bevaras  Ciceron DoÄ. Elevakt Central BU-förvaltning 

Ansökan och beslut om befrielse 

från obligatoriska inslag i 

undervisningen 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan och beslut om att få gå om 

årskurs eller uppflyttning till högre 

årskurs 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt  

Anteckningar från samtal och 

korrespondens med 

elev/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för elev 

Bevaras Elevakt.   

Beslut och eventuell överklagan om 

särskilt stöd, särskild undervisning, 

anpassad studiegång och 

åtgärdsprogram, med underlag 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Beslut och eventuell överklagan om 

placering i särskild 

undervisningsgrupp 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Beslut om uppskjuten eller förlängd 

skolplikt, ytterligare undervisningstid 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Handlingsplan vid skyddad identitet Bevaras  Elevakt.  Placeras längst fram i elevakt 

Individuella utvecklingsplaner med 

omdömen 

Bevaras Unikum. Elevakt.  

Intyg om avgång Bevaras Elevakt.  Gäller elev som flyttar ut från 

kommunen eller byter till friskola.  

Kränkande behandling och 

diskriminering– anmälningar, 

utredningar och uppföljningar 

Bevaras Draftit KB-process. Elevakt Utskrift till elevakt 

Protokoll från elevhälsokonferenser 

(EHK) 

Bevaras Elevakt.   

Prövning av betyg, beslut och 

handlingar 

Bevaras Elevakt.   

Samtycke, medgivande, från 

vårdnadshavare 

Bevaras Elevakt.  

Skador och tillbud – handlingar 

rörande elevs skador och/eller 

tillbud 

Bevaras Stella  

Underlag och beslut om disciplinära 

åtgärder, utvisning ur lokalen, 

kvarsittning, omhändertagande av 

föremål 

Bevaras Elevakt.   

Underlag och beslut om varning, 

avstängning och tillfällig 

omplacering 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt  

Utredningar, kartläggningar, 

pedagogiska, sensomotoriska, 

talutredningar, basutredningar, etc 

Bevaras Elevakt.   
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Enskilda elevhandlingar som ska gallras 

Nedanstående handlingar gallras eller överlämnas till eleven när denna slutar 

grundskolan/grundsärskolan. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anhörigblanketter Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Ansökan och beslut om ledighet för 

elev 

Gallras 1 år Skola24, Open E  

Ansökan och beslut om 

modersmålsundervisning 

Gallras vid inaktualitet Open E. Ciceron DoÄ  

Ansökan till sommar-/lovskola Gallras vid inaktualitet Skolans expedition  

Beslut om undervisning i svenska 

som andraspråk 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Elevarbeten Gallras vid inaktualitet Förvaras hos ansvarig 

lärare 

 

Elevavtal dator Gallras vid inaktualitet Open E  

Handlingar om språkval Gallras vid inaktualitet Extens. Skola24  

Handlingar rörande praktik Gallras 1 år efter 

fullgjord skolplikt 

Praktikplatsen.se T.ex. arbetsplats-kontakter, 

praktik-besked, omdömen 

Handlingar rörande val av skola Gallras 1 år Open E. Extens Skrivs in i Extens under 

”Anmärkningar” 

Närvaro- och frånvarouppgifter Gallras 1 år efter 

fullgjord skolplikt 

Skola24  

Samtycke gällande fotografering, 

publicering av bilder, resor, 

studiebesök, datoranvändning etc. 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Underlag för registrering, övrigt Gallras vid inaktualitet Närarkiv T.ex. meddelanden om skol- eller 

klassbyte, in- och avflyttning. 

 

Allmänna elevhandlingar som ska bevaras 
Handlingar som ska bevaras. Handlingar som berör elever med skyddad identitet ska 

markeras med ”Skyddad identitet” i samband med att de lämnas till kommunarkivet. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Betygskatalog Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

Eventuella förkortningar och 

sifferkoder ska förklaras. 

Sortering: Läsår och klass 

Handlingar som rör skolkurators 

verksamhet, t.ex. kuratorskort, 

korrespondens med elever och 

vårdnadshavare 

Bevaras Förvaras i elevakt hos 

kurator. Till kommunarkiv 

efter 3 år 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Klasslistor där in- och utflyttningar 

under läsåret ska framgå 

Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

Sortering: Läsår 

Kopia av slutbetyg/skriftlig 

bedömning för enskild elev efter 

årskurs 9 

Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

Förvaras tillsammans med 

betygskatalog. Sortering: Läsår 

och klass. Finns även åtkomligt i 

IST 

Nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk, 

elevlösningar och 

sammanställningar 

Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 1 år 

 

Sortering: Läsår, klass och efter 

personnummer. Om 

personnummer saknas sorteras 

efter efternamn. Om efternamn 

saknas sorteras efter förnamn. 

Resultat av prövning av betyg, med 

anteckning om betyg  

Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

Förvaras tillsammans med 

betygskatalog. Sortering: Läsår 

och klass 

 

Allmänna elevhandlingar som ska gallras 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Elevlösningar och 

sammanställningar över resultat i 

nationella prov (ej svenska) 

Gallras  5 år Närarkiv Sorteras enligt läsår, klass och 

personnummer (namn). 

Bedömningsstöd i matematik och 

svenska årskurs 1-3 

Gallras vid inaktualitet Hos resp. lärare.   

 

Organisatoriska handlingar som ska bevaras 

Till kommunarkiv efter 1 år 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Egenproducerade läromedel, texter, 

bilder, ljud, digitalt innehåll 

Bevaras Närarkiv Sortering: Läsår 

Handlingar rörande 

läsårsverksamhet, ordningsregler, 

program för avslutning, särskilda 

undervisningsprojekt, 

informationsmaterial, bilder, resor 

etc. 

Bevaras.  G: Närarkiv Sortering: läsår i kronologisk 

ordning 

Lokala arbetsplaner och 

handlingsplaner, hot- och våldsplan, 

plan med diskriminering och 

kränkande behandling 

Bevaras.  G:. Google Drive, Ciceron 

DoÄ 

Sortering: Läsår 

Organisationsplaner och skolplaner Bevaras.  Närarkiv. Ciceron DoÄ Sortering: Läsår 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Egenproducerade läromedel, texter, 

bilder, ljud, digitalt innehåll 

Bevaras Närarkiv Sortering: Läsår 

Handlingar rörande 

läsårsverksamhet, ordningsregler, 

program för avslutning, särskilda 

undervisningsprojekt, 

informationsmaterial, bilder, resor 

etc. 

Bevaras.  G: Närarkiv Sortering: läsår i kronologisk 

ordning 

Protokoll, klassråd, elevråd, 

elevföreningar*, föräldraråd*, 

skolkonferenser, 

samverkansgrupper m.m. 

Bevaras  Närarkiv *Om de lämnas till skolan 

Sekretessförbindelse Bevaras Novi Skannas in av ansvarig chef 

Statistik, egen upprättad 

enhetsspecifik 

Bevaras.  G: Google Drive Sortering: Läsår 

Timplaner  Bevaras.  Ciceron DoÄ Sortering: Läsår 

 

Organisatoriska handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Klasschema Gallras 3 år Skola 24 Sortering: Läsår 

Lärarschema Gallras 3 år Skola24  

Meddelanden och information av 

tillfällig betydelse från myndigheter, 

andra rektorsområden, skolor m.m. 

Gallras vid inaktualitet   

Rapporter ur verksamhetssystem av 

tillfällig betydelse (t.ex. SCB, 

Skolverket) 

Gallras vid inaktualitet   

Statistik till andra myndigheter  (t.ex. 

SCB, Skolverket) 

Gallras vid inaktualitet   

 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola 
 
Enskilda elevhandlingar som ska bevaras 
Nedanstående handlingar ska bevaras i elevens akt, eller motsvarande, och lämnas till 

kommunarkivet för slutgiltig arkivering 1 år efter att eleven lämnat enheten. 

Elevernas akter ska sorteras och märkas med namn och personnummer och sorteras efter 

personnummer innan de lämnas till kommunarkivet. Akt som rör elev med skyddad 

identitet ska tydligt markeras med ”Skyddad identitet” och levereras i särskild ordning 

enligt överenskommelse med kommunarkivet. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningar, utredningar och 

uppföljningar om kränkande 

behandling 

Bevaras Draftit KB Process. Elevakt. Utskrift till elevakt 

Ansökan och beslut om befrielse 

från visst inslag i undervisningen 

(enl. 7 kap. 19 § skollagen) 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Ansökan och beslut om att få gå om 

årskurs eller uppflyttning till högre 

årskurs 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Anteckningar från samtal  och 

korrespondens med 

elev/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för elev 

Bevaras Elevakt.   

Gymnasiearbete  Bevaras Bevaras i betygsdokumentet Titel och beskrivning av 

innehåll registreras i 

betygsdokumentet 

Handlingsplan vid skyddad identitet Bevaras Elevakt.  Placeras längst fram i 

elevakt 

Protokoll från elevhälsokonferenser 

(EHK) 

Bevaras Elevakt.   

Samtycke, medgivande, 
överenskommelse med 
vårdnadshavare/elev 

Bevaras   Elevakt  

Skador och tillbud – handlingar 

rörande elevs skador och/eller 

tillbud 

Bevaras Stella  

Underlag, beslut och överklagan om 

åtgärdsprogram, särskilt stöd, rätt 

att gå om kurs, individuellt anpassat 

program, reducerat program, 

specialklass, särskild undervisning 

och anpassad studiegång 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Underlag och beslut om disciplinära 

åtgärder, varning, tillfällig 

omplacering, avstängning 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.  

Utredningar, kartläggningar, 

pedagogiska, sensomotoriska 

talutredningar, basutredningar etc. 

Bevaras Elevakt.   

 

Enskilda elevhandlingar som ska gallras 

Nedanstående handlingar gallras eller överlämnas till eleven när denne lämnat enheten. 



 34 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anhörigblanketter Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Anmälan till prövning Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Ansökan och beslut om 

inackorderingsbidrag 

Gallras 3 år efter att 

elev lämnat enheten 

Ciceron DoÄ  

Ansökan och beslut om 

modersmålsundervisning 

Gallras vid inaktualitet Open E  

Ansökan och beslut om byte av 

skola, program eller kurs 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Närarkiv  

Ansökan och beslut om ledighet för 

elev 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Open E. Skola24  

Ansökan och beslut om 

studieavbrott, ändrat tillval, flyttning 

etc. 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Extens  

Beslut om undervisning i svenska 

som andraspråk 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Elevavtal dator Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Individuella studieplaner Gallras eller 

överlämnas när elev 

lämnar enheten 

Extens  

Kvittenslistor för skåpsnycklar och 

datorer 

Gallras vid inaktualitet Enhetens expedition  

Närvaro- och frånvarouppgifter, 

rapportering till CSN, 

sammanställningar, egen statistik 

etc. 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Skola24  

Praktik – handlingar rörande Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Pratikplatsen.se  

Resultat och elevlösningar från 

tester och prov, elevarbeten 

Gallras eller 

överlämnas när elev 

lämnat enheten 

Närarkiv  

Samtycke från vårdnadshavare/elev 

gällande fotografering, publicering 

av bilder, resor, besök, 

datoranvändning etc. 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Underlag/schema för skolskjutstaxi 

gysär 

Gallras 1 år Enhetens expedition  

Underlag för beviljande av och 

kvittenslistor för busskort 

Gallras 1 år Enhetens expedition  

Underlag för registrering, övrigt Gallras vid inaktualitet Närarkiv T.ex. meddelanden om 

skol- eller klassbyte, in- 

och avflyttning. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anhörigblanketter Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Anmälan till prövning Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Ansökan och beslut om 

inackorderingsbidrag 

Gallras 3 år efter att 

elev lämnat enheten 

Ciceron DoÄ  

Ansökan och beslut om 

modersmålsundervisning 

Gallras vid inaktualitet Open E  

Ansökan och beslut om byte av 

skola, program eller kurs 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Närarkiv  

Ansökan och beslut om ledighet för 

elev 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Open E. Skola24  

Ansökan och beslut om 

studieavbrott, ändrat tillval, flyttning 

etc. 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Extens  

Beslut om undervisning i svenska 

som andraspråk 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Elevavtal dator Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Individuella studieplaner Gallras eller 

överlämnas när elev 

lämnar enheten 

Extens  

Kvittenslistor för skåpsnycklar och 

datorer 

Gallras vid inaktualitet Enhetens expedition  

Närvaro- och frånvarouppgifter, 

rapportering till CSN, 

sammanställningar, egen statistik 

etc. 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Skola24  

Praktik – handlingar rörande Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Pratikplatsen.se  

Resultat och elevlösningar från 

tester och prov, elevarbeten 

Gallras eller 

överlämnas när elev 

lämnat enheten 

Närarkiv  

Samtycke från vårdnadshavare/elev 

gällande fotografering, publicering 

av bilder, resor, besök, 

datoranvändning etc. 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Underlag/schema för skolskjutstaxi 

gysär 

Gallras 1 år Enhetens expedition  

Underlag för beviljande av och 

kvittenslistor för busskort 

Gallras 1 år Enhetens expedition  

Yttrande och beslut om mottagning 

till nationellt program i kommun 

utanför samverkansområdet 

Vid inaktualitet Antagningskansliet (Utbildning 

Skaraborg) 

Antagning till 

gymnasieskolor sker 

samordnat i Utbildning 

Skaraborg 
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Allmänna elevhandlingar som ska bevaras 

Handlingar som ska bevaras. Lämnas till kommunarkivet efter 3 år. Handlingar som 

berör elever med skyddad identitet ska markeras med ”Skyddad identitet” i samband med 

att de lämnas till kommunarkivet.  

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Betygskatalog. Betygskatalog efter 

prövning 

Bevaras.  Närarkiv Eventuella förkortningar 

och sifferkoder ska 

förklaras. Sortering: 

läsår och kurskod. 

Elevlösningar och 

sammanställningar över resultat i 

nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk 

Bevaras. Närarkiv Sortering: läsår och 

personnummer 

Förteckning över premier och 

stipendier 

Bevaras.  Närarkiv Sortering: läsår 

Klasslistor, där in- och utflyttningar 

under läsåret ska framgå 

Bevaras.  Närarkiv Sortering: läsår 

(Framgår i Extens) 

Kopia av examensbevis/studiebevis, 

kopia av avgångsbetyg 

Bevaras.  Förvaras tillsammans med 

betygskatalog 

Sortering: program/klass 

 

Allmänna elevhandlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Elevlösningar och 

sammanställningar över resultat i 

nationella prov (ej svenska) 

Gallras 5 år Närarkiv  

Klasschema Gallras vid inaktualitet Skola24  

 

Organisatoriska handlingar som ska bevaras 

Lämnas till kommunarkiv efter 3 år. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Egenproducerade läromedel; texter, 

bilder, ljud, digitalt innehåll. I den 

mån de producerats på skolan för 

att användas i undervisning 

Bevaras.   Sortering: läsår 

Handlingar gällande 

läsårsverksamhet, ordningsregler, 

program för avslutning, särskilda 

undervisningsprojekt, 

informationsmaterial, bilder, resor, 

etc. 

Bevaras.  G: Närarkiv Sortering: läsår i 

kronologisk ordning 
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Handlingar som presenterar de 

ämnen eleverna kan välja som 

individuellt val 

Bevaras.  Skola 24. Dexters valmodul Sortering: läsår 

Lokala arbetsplaner och 

handlingsplaner, hot- och våldsplan, 

plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Bevaras.  G:. Its Learning. Ciceron DoÄ Sortering: läsår 

Organisationsplaner och skolplaner Bevaras.  Närarkiv. Ciceron DoÄ Sortering: läsår 

Protokoll; klassråd, elevföreningar*, 

samverkansgrupper, etc. 

Bevaras.  Närarkiv *Om de lämnas till 

skolan. Sortering: läsår 

Sekretessförbindelse Bevaras Novi Skannas in av ansvarig 
chef 

Statistik, egen upprättad 

enhetsspecifik 

Bevaras.  Finns i 

verksamhetsredovisningen 

Sortering: läsår 

Timplaner  Bevaras.  Ciceron DoÄ Sortering: Läsår 

 

 

Organisatoriska handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beställning av läromedel Gallras 2 år Närarkiv  

Grupplistor, kurslistor Gallras vid inaktualitet Extens  

Kursutvärderingar Gallras vid inaktualitet   

Lärarschema Gallras 3 år Skola 24  

Meddelanden och information av 

tillfällig betydelse från myndigheter, 

andra rektorsområden, skolor, etc. 

Gallras vid inaktualitet   

Rapporter ur verksamhetssystem av 

tillfällig betydelse 

Gallras vid inaktualitet G:  

Statistik från andra myndigheter 

(t.ex. SCB, Skolverket) 

Gallras vid inaktualitet   

 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Handlingar som ska bevaras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Statistik, typ av åtgärder, antal 

deltagare etc. 

Bevaras.  Närarkiv. Till kommunarkiv efter 

2 år 

Sortering: läsår 
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Handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Enskild akt, individuella elevplaner, 

avtal/överenskommelser, 

intyg/betyg, handlingsplaner, 

protokoll 

Gallras när eleven 

avregistrerats eller 

senast utgången av det 

kalenderår då den 

registrerade fyller 21 år.  

Elevakt i närarkiv Förordning (2006:39) 

om register och 

dokumentation vid 

fullgörandet av 

kommunernas 

aktivitetsansvar för 

ungdomar (gäller 

elektroniska handlingar) 

Elevregister, förteckningar eller 

sammanställningar 

Gallras vid inaktualitet G:  

Övriga handlingar som tjänat som 

underlag för registrering och 

redovisning av den uppföljande 

verksamheten 

Gallras vid inaktualitet G:  

 

Kulturskolan 
Handlingar som ska bevaras 

Lämnas till kommunarkiv efter 5 år. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Förteckning över elever och lärare Bevaras Närarkiv Sorteras läsårsvis 

Förteckning över inventarier Bevaras Närarkiv Sorteras läsårsvis 

Kursprogram och annat 

informationsmaterial 

Bevaras Närarkiv Sorteras läsårsvis 

 

Handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan till musikskolan Gallras efter 3 år Närarkiv  

Avstängning av elev Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Förteckning över uthyrning av 

instrument 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Musikskolans avgifter (underlag) Gallras efter 3 år Närarkiv  

Närvarolistor Gallras efter 3 år Närarkiv  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Revidering dokumenthanteringsplan  

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan att börja 

gälla den 1 april 2023. 

Sammanfattning  

En dokumenthanteringsplan är en hjälp för dem som arbetar i en 

organisation genom att den talar om hur olika dokument ska hanteras. Den 

underlättar för arkivering och återsökning av dokument.  

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782). 

Av arkivlagen framgår att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade 

och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna 

handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt 

forskningens behov och vidare att varje myndighet ska upprätta en 

dokumenthanteringsplan.  

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som 

finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas (främst om de ska 

bevaras eller gallras). Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen 

direkt eller efter en viss tid. 

Gallringsråden i denna dokumenthanteringsplan bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) skriftserie ”Bevara eller gallra”, 

framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet.  

Dokumenthanteringsplanen ersätter den plan som antogs vid nämndens 

sammanträde den 13 september 2022. Vid detta tillfälle beslutades också att 

nämnden delegerar till skolchef att vid behov och efter samråd med 

arkivarie, besluta om revidering av dokumenthanteringsplanen och att planen 

ska revideras av nämnden i februari eller mars vid varje ny mandatperiod. 

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och 

hanteringen av dem vid barn- och utbildningsnämnden och dess 

verksamheter. 
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Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 

§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 

myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), 

val av material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering 

av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 

(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) 

enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen 

återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens 

verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 

kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Förvaltningens bedömning 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 

kommunarkivarien och följer en struktur som är gemensam för alla 

kommunens nämnder. En dokumenthanteringsplan är ett levande dokument 

och kommer att revideras vid behov. För att underlätta denna hantering 

föreslås att skolchef, efter samråd med arkivarie, kan besluta om revidering 

av dokumenthanteringsplan. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Lista de handlingar som ska skickas med kallelsen till de förtroendevalda 

och som därmed ska ligga till grund för nämndens beslut. 

Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande 

överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering. 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 

 Förslag till dokumenthanteringsplan att börja gälla den 1 april 2023. 

Beslutet ska skickas till 

Skoladministratörer 

Rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunkansliet 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



    

  

 

 

 

Rapport av intern kontroll 2022 

Barn- och utbildningsnämnden antog 2022 års internkontrollplan på sitt 

sammanträde den 17 december 2021. 

Följande kontrollåtgärder ingår i planen: 

 

1. Avtalsbevakning 

2. Diarieföring/Posthantering/E-post 

3. Fullmäktigebeslut 

4. Delegationsbeslut 

5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 

6. Nämndbeslut 

7. Barnkonsekvensanalys 

8. Inköp/upphandling 

9. Klagomål- och synpunktshantering 

10. Registerutdrag 

11. Kompetensförsörjning 

 

 

1.    Avtalsbevakning 

Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid, så att 

avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller fortsätta löpa på. Risken att avtal inte förlängs och/eller 

sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtagande. 

Kontrollera att avtal är under bevakning.  

Kontrollansvarig: Nämnsekreterare.  

Metod: Stickprov av registrerade avtal om bevakning, löpande under året. 

Kommentarer/utfall: De flesta avtal är tidsbegränsade till sin natur, i de 

flesta fall gäller de ett läsår eller ett kalenderår. I de fall avtal förlängs 

automatiskt om de inte sägs upp innan avtalstidens utgång, ska ett 

bevakningsdatum registreras i ciceron. Den som är ansvarig för avtalet får de 

ett meddelande i god tid för att kunna ta ställning till om avtalet ska 

förlängas eller inte.  

Förslag till förbättringar: - 

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01 

2. Diarieföring/Posthantering/E-post 

Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar 

registreras. Risken att posten inte öppnas dagligen och att allmänna 

handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på 

tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att 

inkommande och utgående post registreras eller diarieförs. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.  

Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsförvaltning har fungerande 

rutiner för att bevaka att post och mejl öppnas och handlingar registreras 
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varje dag.  

Förslag till förbättringar: - 

Rutinen kontrollerad:  2023-03-01 

3.    Fullmäktigebeslut 

Har beslut fattade av kommunfullmäktige verkställts. Risken att nämnd och 

förvaltning inte genomför fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska 

intentioner inte blir av. Ta fram beslut och kontrollera att besluten 

verkställts.  

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 

Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsnämnden har inte fått några 

uppdrag från kommunfullmäktige under 2022, mer är att svara på motioner 

och remisser, vilket nämnden har gjort. 

Förslag till förbättringar:  - 

Rutinen kontrollerad:  2023-03-01 

4.    Delegationsbeslut 

Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och 

rapporteras till nämnd. Risken att beslut fattas av person som saknar 

delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att 

delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till 

nämnd. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 

Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom 

stickprov. 

Kommentarer/utfall: Nämnden fattade i maj 2022 beslut om nya 

delegationsbestämmelser som sedan även har reviderats vid två tillfällen 

under året. Nämndsekreterare har genom stickprov kontrollerat 50 fattade 

delegationsbeslut under 2022. Samtliga var fattade av rätt delegat. Samtliga 

delegationsbeslut har rapporterats till nämnd. 

Förslag till förbättringar: - 

Rutinen kontrollerad:  2023-03-01 

5.    Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande 

behandling 

Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd.  

Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande 

behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och 

minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs 

och rapportering till huvudman görs. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare   

Metod: Rapport till nämnd vid varje nämndsammanträde. 

Kommentarer/utfall:  Rapportering om samtliga ärenden om kränkande 

behandling görs vid varje nämndsammanträde. Rapporterna tas fram ur 

verksamhetssystemet Draftit. Av rapporterna framgår antalet anmälda 

kränkningar, pågående utredningar och avslutade ärenden. Av 

rapporteringen framgår också bland annat vilken typ av kränkningar det 

handlar om. Nämndsledamöterna får dessutom rapporter som är separerade 

för Ållebergsgymnasiet, grundskolorna och förskolorna.  

Förslag till förbättringar:  - 

Rutinen kontrollerad:  2023-03-01 



 2 

6. Nämndbeslut 
Beslut fattade av barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott ska 

verkställas. Om fattade beslut inte verkställs på grund av att uppföljning 

saknas kan det leda till att politiska intentioner inte uppfylls. Kontrollen 

består i att kontrollera att beslut fattade av nämnd eller arbetsutskott är 

verkställda. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare  

Metod: Stickprov av fattade beslut. 

Kommentarer/utfall: Nämnden och dess arbetsutskott har under 2022 fattat 

ett antal beslut som förvaltningen haft att verkställa. Exempelvis fattade 

nämnden den 19 april 2022 beslut om anpassning av lokaler för ökad 

trygghet vid högstadium Centrum. Den 24 maj 2022 fattade nämnden beslut 

om införande av praktikersättning till ungdomar mellan 16 och 18 år som 

omfattas av kommunens aktivitetsansvar. Förvaltningen har verkställt de 

beslut om man ålagts under 2022. 

Förslag till förbättringar: -  

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01 

7. Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys ska finnas i tjänsteutlåtanden. Risken om inte detta 

görs är att hänsyn inte tas till barnkonventionen vid beslutsfattande, vilket 

kan leda till att barns rättigheter inte tas i beaktande. Kontrollen består i att 

kontrollera att beslut fattade av nämnden tagit hänsyn till barnkonventionen. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 

Metod: Stickprov 

Kommentarer/utfall: Det pågår ett arbete på kommunledningsnivå för att 

införa en rubrik för barnkonsekvensanalys i mallen för tjänsteutlåtanden för 

samtliga kommunens nämnder. Detta är dock ännu inte genomfört. När det 

gäller barn- och utbildningsnämnden så är skollagen anpassad efter 

barnkonventionen. 

Förslag till förbättringar: Arbeta för att rubriken ”Barnkonsekvensanalys” 

införs i tjänsteutlåtanden. 

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01 

8.    Inköp/upphandling 

Rutinen är att kommunens inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp 

över 100 000 kr och skickar detta till förvaltningen. Risken med att 

upphandling saknas vilket kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av 

direktupphandling över 100 000 kr.    

Kontrollansvarig: Förvaltningsekonom 

Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Sammanställningen och kontrollen av inköpen för 

2022 kommer att redovisas separat till kommunledningsförvaltningen för 

behandling i kommunstyrelsen senare under våren 2023. 

Förslag till förbättringar:  Inköpssamordnare lägger in avtalen i 

beslutsstödsystemet Hypergene för att vi ska få en bättre överblick att rätt 

leverantör används.   

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01 

9.    Klagomål- och synpunktshantering 

Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd. 

Risken att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte 
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vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av 

svarstider och om åtgärder vidtagits. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 

Metod: Redovisning av statistik halvårsvis. 

Kommentarer/utfall:  Synpunkter och klagomål redovisas två gånger per år  

till nämnden. En gång per år görs dessutom en sammanställning av samtliga 

synpunkter och klagomål under hela kalenderåret. Svarstiderna kontrolleras 

regelbundet av nämndsekreterare. Alla synpunkter får en 

mottagningsbekräftelse inom två arbetsdagar. Själva besvarandet av 

synpunkterna kan därefter ta olika lång tid, men i de allra flesta fall får 

synpunktslämnaren svar inom 10 dagar. Det har införts nya och starkare 

lagkrav i skollagen för hantering av klagomål på verksamheten. 

Kommunjuristen håller därför på att ta fram nya rutiner för hantering av 

klagomål.  

Förslag till förbättringar: Uppföljning under 2023 av de nya rutinerna för 

hantering av klagomål enligt skollagen. 

Rutinen kontrollerad:  2023-03-01 

10.    Registerutdrag 

Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag 

från polismyndigheten. Risken med att registerutdrag saknas, vilket leder till 

att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att utdrag har kommit 

in. 

Kontrollansvarig: Ansvarig chef 

Metod: Stickprov en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på tolv 

stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på slumpmässigt 

valda skolor. Av dessa var fem personal inte registrerade med något 

registerutdrag i personalsystemet. Från och med 1 januari 2023 har nya 

rutiner fastställts för att tydliggöra och säkerställa att ingen anställs eller 

anlitas i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet utan att man visat 

upp ett aktuellt registerutdrag från Polisen. 

Förslag till förbättringar: De nya rutinerna kommer att följas upp under 

2023. Fler kontroller av att rutinen följs kommer att göras under 2023.  

Rutinen kontrollerad:  2023-03-01 

11.    Kompetensförsörjning 

Rutinen är att förvaltningen följer upp antalet behöriga lärare i varje 

verksamhetsform. Risken att undervisningens kvalitet sjunker på grund av. 

obehöriga lärare vilket leder till låg måluppfyllelse för barn/elever. Kontroll 

av inrapporterad statistik till SCB.  

Kontrollansvarig: Utvecklingsstrateg 

Metod: Rapport från SCB, en gång per år mars-april. 

Kommentarer/utfall: 

Förskolan, andelen förskollärare med förskollärarlegitimation i kommunen 

ligger strax över 50% vilket är ett högre värde än i riket totalt som ligger på 

drygt 40%. I förskolan stiger andelen behöriga lärare. Fritidshem, andelen 

behörig personal inom fritidshem är sjunkande och låg under 2022 på cirka 

23%. Grundskolan, här är statistiken för 2022 inte färdig ännu, men andelen 

behörig personal låg 2021 på cirka 73% och var sjunkande. Det är också ett 

lägre värde än i riket totalt som ligger på drygt 85%. 

Gymnasieskolan, inte heller här är statistiken för 2022 klar men lärare med 

behörighet i kommunen låg 2021 på 84% värdet ligger på ungefär samma 

nivå som i riket totalt som ligger på drygt 80%.  
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Förslag till förbättringar: Numera finns vissa lärarutbildningar i 

närområdet vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och förhoppningen är 

att det ska möjliggöra en ökad kompetensförsörjning. SKR har tillsammans 

med lärarfacken i HÖK-21 beslutat om att varje arbetsgivare ska ta fram en 

strategisk kompetensförsörjningsplan, vilket även har gjorts i vår kommun. 

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen har präglats av en 

helhetssyn av åtgärder på kort som lång sikt som en god arbetsmiljö och ett 

läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare.  

Rutinen kontrollerad:  2023-03-01      
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Rapport intern kontroll 2022 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över utförd 

internkontroll 2022.  

Sammanfattning  

Under 2022 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll 

enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

elva kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är 

anmärkning på en kontrollpunkt och två förbättringsförslag. Anmärkning 

gäller registerutdrag där rutiner inte följs. Åtgärden blir att den nya rutinen 

för registerutdrag följs upp och fler kontroller under året görs. 

Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, som ska 

följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen för att 

öka behörigheten bland personalen. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

1. Avtalsbevakning 

2. Diarieföring/Posthantering/E-post 

3. Fullmäktigebeslut 

4. Delegationsbeslut 

5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 

6. Nämndbeslut 

7. Barnkonsekvensanalys 

8. Inköp/upphandling 

9. Klagomål- och synpunktshantering 

10. Registerutdrag 

11. Kompetensförsörjning 

 

Kommunövergripande kontrollpunkt: 

1. Leverantörstrohet – kontroll att inköp gjorts enligt gällande 

leverantörsavtal 
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Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av 

kommunledningsförvaltningen. Redovisning av utfall sker i särskild rapport 

till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 

inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med 

riktlinjerna för internkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.  

Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att 

bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller 

förtroendemässigt och att vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.  

Den förvaltningsövergripande internkontrollgruppen fortsätter sitt arbete 

med mallar och rutiner. Barn- och utbildningsförvaltningen 

internkontrollplan för 2022 har elva kontrollpunkter. 

Förvaltningens bedömning 

Den nya rutinen för registerutdrag ska följas upp och fler kontroller under 

året göras. Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, 

som ska följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen 

för att öka behörigheten bland personalen.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-03-01 

 Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022 

 Rapport av internkontroll 2022 

Beslutet ska skickas till 

 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-07 
 

 

  
 

 

§ 15 Dnr 2023/00244 

Rapport intern kontroll 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över utförd 

internkontroll 2022.  

Sammanfattning 

Under 2022 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll 

enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

elva kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är 

anmärkning på en kontrollpunkt och två förbättringsförslag. Anmärkning 

gäller registerutdrag där rutiner inte följs. Åtgärden blir att den nya rutinen 

för registerutdrag följs upp och fler kontroller under året görs. 

Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, som ska 

följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen för att 

öka behörigheten bland personalen. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

1. Avtalsbevakning 

2. Diarieföring/Posthantering/E-post 

3. Fullmäktigebeslut 

4. Delegationsbeslut 

5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 

6. Nämndbeslut 

7. Barnkonsekvensanalys 

8. Inköp/upphandling 

9. Klagomål- och synpunktshantering 

10. Registerutdrag 

11. Kompetensförsörjning 

 

Kommunövergripande kontrollpunkt: 

1. Leverantörstrohet – kontroll att inköp gjorts enligt gällande 

leverantörsavtal 

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av 

kommunledningsförvaltningen. Redovisning av utfall sker i särskild rapport 

till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 

inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med 

riktlinjerna för internkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.  



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att 

bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller 

förtroendemässigt och att vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.  

Den förvaltningsövergripande internkontrollgruppen fortsätter sitt arbete 

med mallar och rutiner. Barn- och utbildningsförvaltningen 

internkontrollplan för 2022 har elva kontrollpunkter. 

Förvaltningens bedömning 

Den nya rutinen för registerutdrag ska följas upp och fler kontroller under 

året göras. Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, 

som ska följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen 

för att öka behörigheten bland personalen.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-03-01 

 Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022 

 Rapport av internkontroll 2022 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Anmälningsärenden till nämnd 2023 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden 

under perioden 2023-02-15 – 2023-03-13 till handlingarna. 

Sammanfattning  

 2023-02-15 Anmälan om personuppgiftsincident 19210 

 2023-02-23 Anmälan om personuppgiftsincident 19343 

 2023-02-24 Anmälan av personuppgiftsincident 19343 till IMY 

 2023-03-02 EMI:s Patientsäkerhetsberättelse till nämnd 2023 

 2023-03-07 BUNAU protokoll 2023-03-07 

 2023-03-09 FÖSAM protokoll 2023-03-09 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



Ärendenummer: #19210 | Inskickat av: Liselott Linder | Datum: 2023-02-15 11:33 Sida  av 1 3

 Tid
14:30

 Datum
2023-02-14

 Adress/arbetsplats
Trollet

 Förvaltning
Barn och utbildningsförvaltning

 Mobiltelefon
0701800737

 E-postadress
liselott.linder@falkoping.se

 För- och efternamn
Liselott Linder

Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #19210 | Inskickat av: Liselott Linder | 2023-02-15 11:33

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Incident

Beskriv kortfattat vad som inträffat

Vid anmälan i Stella av en barnskada uppgavs riktiga personuppgifter på barnet ( det är en 
skyddad familj)

När inträffade incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade



Ärendenummer: #19210 | Inskickat av: Liselott Linder | Datum: 2023-02-15 11:33 Sida  av 2 3

 Exakt antal
2 st

 Exakt antal
2 st

 Tid
08:30

 Datum
2023-02-15

När upptäckte ni incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Hur upptäcktes incidenten?

En anställd/förtroendevald upptäckte incidenten

Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet
Brist i organisatoriska rutiner eller processer: Systematiska fel

Hur många registrerade har påverkats?

Vilka grupper tillhör de registrerade?

Barn
Utsatta personer. till exempel personer som lever med skyddad identitet

Hur många uppgifter om registrerade har påverkats?

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?

Hälsa
Personnummer
Identifierande information (exempelvis för-och efternamn)



Ärendenummer: #19210 | Inskickat av: Liselott Linder | Datum: 2023-02-15 11:33 Sida  av 3 3

 Tid
08:30

 Datum
2023-02-15

Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?

Begränsad

Hur har ni agerat efter incidenten ?

Beskriv vad ni har gjort. Har ni vidtagit åtgärder eller avser att vidta åtgärder för att lösa 
problem, förebygga eller mildra effekterna av incidenten?

Kontaktade GDPR kontaktperson.

Ange datum och tid

Ange datum och tid för åtgärden 

3. Förvaltning

Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

Barn- och utbildningsnämnden



Ärendenummer: #19343 | Inskickat av: Björn Broberg | Datum: 2023-02-23 12:14 Sida  av 1 3

 Tid
13:00

 Datum
2022-04-01

 Adress/arbetsplats
Stadshuset

 Förvaltning
Barn och utbildningsförvaltning

 Mobiltelefon
0727286926

 E-postadress
bjorn.broberg@falkoping.se

 För- och efternamn
Björn Broberg

Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #19343 | Inskickat av: Björn Broberg | 2023-02-23 12:14

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Incident

Beskriv kortfattat vad som inträffat

Ett kalkylark innehållade omdömen på elever har felaktigt skapats i google worskspace.

När inträffade incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade



Ärendenummer: #19343 | Inskickat av: Björn Broberg | Datum: 2023-02-23 12:14 Sida  av 2 3

 Tid
13:00

 Datum
2023-02-21

När upptäckte ni incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Hur upptäcktes incidenten?

En anställd/förtroendevald upptäckte incidenten

Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

11-100

Vilka grupper tillhör de registrerade?

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

101-1000

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?

Födelsedatum
Identifierande information (exempelvis för-och efternamn)
Omdömmen om elever

Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?

Begränsad



Ärendenummer: #19343 | Inskickat av: Björn Broberg | Datum: 2023-02-23 12:14 Sida  av 3 3

 Tid
16:00

 Datum
2023-02-21

Hur har ni agerat efter incidenten ?

Beskriv vad ni har gjort. Har ni vidtagit åtgärder eller avser att vidta åtgärder för att lösa 
problem, förebygga eller mildra effekterna av incidenten?

Undersökt spridningen.

Plockat ned dokumentet

Ange datum och tid

Ange datum och tid för åtgärden 

3. Förvaltning

Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

Barn- och utbildningsnämnden



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.

http://e-tjanster.imy.se/sv/
http://e-tjanster.imy.se/
http://e-tjanster.imy.se/en
http://e-tjanster.imy.se/sv/RegisterUserPage
http://e-tjanster.imy.se/sv/


Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.



Anmäl personuppgiftsincident
Här anmäler du en personuppgiftsincident till IMY. Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Det

är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand, men det är viktigt att IMY får in

informationen så fort som möjligt.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit anmälan. Därefter

kan du ladda ner en kopia av er anmälan.

Personuppgiftsansvarig

1. Organisationens namn*

Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

2. Organisationsnummer 

2120001744

3. Organisationens postadress 

Adress

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

4. Er organisations interna referensnummer 

19343

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

0515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

Kontaktuppgifter för anmälan

5. Kontaktpersonens namn*

Anna Isaksson

6. Kontaktpersonens roll

Annan roll

7. Kontaktpersonens epost*

anna.a.isaksson@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer*

5661

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

9. Den adress ni önskar bli kontaktad på 

Adress*

Falköpings kommun Barn och utbildning

Postnummer*

52181

Ort *

Falköping

Land

Sverige

Incidenten

10. När inträffade incidenten?

Datum

20220401

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?

Datum

20230221

Klockslag

13:00

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?

Nej

13. När upphörde incidenten?

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Eventuell kommentar

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

15. Vad har hänt vid incidenten? 

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till

16. Kort beskrivning av incidenten
En mapp med filer innehållande uppgifter om elever har laddats upp felaktigt på google workspace. Mappen och dess filer innehöll uppgifter
om: 
Betyg på prov 
Frånvaro från lektion i procent 
Anteckningar om eventuellt särskilt stöd 
Värderande uppgifter kring hur motivationsnivån var hos respektive elev. 
Mappen var behörighetsbegränsad till de pedagoger som ändå skulle ha tillgång till uppgifterna men enligt barn och utbildningsförvaltningens
rutiner ska denna typ av handlingar inte finnas i google workspace samt att värderande uppgifter kring motivation ska inte finnas alls.

17. Hur upptäckte ni incidenten?

En anställd informerade oss

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?

Offentlig sektor

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?

Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden

21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?

Ja

22. Organisationens namn och organisationsnummer

Organisationens namn

Google

Organisationsnummer

5566566880

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade

23. Hur många registrerade har påverkats?

Exakt antal registrerade

70

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?

Exakt antal uppgifter

420

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.

[Välj ett alternativ]

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster

Kunder hos den personuppgiftsansvarige

Prenumeranter

Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb

Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret

Patienter

Barn

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Studerande i eftergymnasial utbildning

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad
identitet

Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

Kan inte ange för närvarande

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Markera alla alternativ som gäller.

Etniskt ursprung

Politiska åsikter

Religiös eller filosofisk övertygelse

Medlemskap i fackförening

Genetiska uppgifter

Biometriska uppgifter

Hälsa

Sexualliv eller sexuell läggning

Uppgift om brott

Personnummer

Ekonomisk eller finansiell information

Officiella dokument

Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)

Kommunikationsloggar

Metadata om kommunikation

Identifierande information (till exempel för och efternamn)

Kontaktinformation

Okänd

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Första åtta siffrorna personnumret, Betyg, frånvaro i %, särskilt stöd, värdering om motivation

27. Var personuppgifterna krypterade?

Nej

Konsekvenser

28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

Begränsning av rättigheter

Diskriminering

Identitetsstöld eller bedrägeri

Ekonomisk förlust

Obehörigt hävande av pseudonymisering

Skadat anseende

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt

Annan ekonomisk eller social nackdel

Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? 

2. Begränsad

30. Hur har ni agerat efter incidenten?  

Datum

20230221

Klockslag

16:00

Åtgärd
Undersökte spridningen av mappen. I googel workspace. Informerade ansvarig chef och pedagogerna

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd
Mappen plockas bort från google workspace.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

13:00

Åtgärd
Startar automatiserad sökning i google domänen efter liknande dokument och mappar.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230224

Klockslag

10:10

Åtgärd
Påbörjar arbetet att uppdatera rutindokument kring vilka handlingar som ska ligga på vilken lagringsplats samt vilka uppgifter som får eller
inte får sammanställas om elever. Dokumentet kommer sedan att återigen spridas till all personal. 

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Datum

20230222

Klockslag

10:00

Åtgärd

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade

31. Har ni informerat de registrerade?

Nej

33. Kommer ni att informera de registrerade?

Nej

35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Incidenten medför inte hög risk för personers fri och rättigheter

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället
informerat allmänheten

Komplettering/eventuell sekretess

36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt

Nej

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.
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Sammanfattning 
Elevhälsa ska enligt skollagen (2010:800) finnas för elever i förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gym-

nasiesärskola. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren 

skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är 

att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 

med att förbättra patientsäkerheten. Denna patientsäkerhetsberättelse beskriver 

Elevhälsans medicinska insatser (fortsättningsvis kallad EMI) i Falköpings 

kommunala skolor som utförs av skolläkare och skolsköterska. 

 

Målen för den medicinska delen av elevhälsan är att främja säkra rutiner för 

kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik elevhälsa för alla elever och att samverka 

med personal på skolan samt vårdnadshavare i arbetet med att stödja eleverna 

mot utbildningens mål. 

 

Sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet under 2022 

Flera insatser har genomförts som kan förväntas öka patientsäkerhetsarbetet, 

bl a att se över blanketter/information till vårdnadshavare samt kvalitetssäk-

ring av hälsosamtal/besök. Metodboken revideras fortlöpande och är vårt digi-

tala ledningssystem. Skolsköterskorna har arbetat i grupper med olika utveckl-

ingsarbete samt deltagit i kompetensutveckling inom olika områden. Samar-

bete med externa aktörer har skett och kommer att fortsätta under 2023. Ruti-

ner ses över regelbundet och revideras vid behov som ett led i att stärka pati-

entsäkerheten. 
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STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att kravet på god vård upprätthålls 

  

Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jäm-

lik elevhälsa för alla elever, att samverka med personal på skolan, vårdnads-

havare och övriga samarbetspartners. Det skall inom verksamheten finnas den 

bemanning och kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det ska fin-

nas säkra rutiner för arbetet vilka skall vara kända för all personal.  

Strategier för att uppnå dessa mål är 

- Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en 

verksamhet som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser. 

- Förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner som 

kan implementeras i verksamheten. 

- Att all personal har möjlighet till fortbildning och deltagande i ut-

vecklingsarbeten är en förutsättning för god patientsäkerhet. 

 

Mål 2022 Utveckla och förbättra  

Verksamhetsansvar  Att säkerställa en god och säker vård som bedrivs i enlighet med Hälso – och sjukvårdslagen (HSL). 

 Upprätta rutiner för anmälan enligt socialtjänstlagen 

 

Verksamhetens arbete  

 

 

Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinje för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal i verksamheten. 
 Börja implementeringen av digital enkät i samband med hälsosamtal. 

 Gemensamt kollegialt lärande om dokumentation och journalföring samt uppdatering av rutinen angående 

dokumentation och journalföring. 

 Införa e-arkiv. 

Personalresurser   Att skolsköterskor och skolläkare har relevant och uppdaterad kompetens för att kunna tillhandahålla god 

och säker vård. 

 Utökade kunskaper genom kollegialt lärande. 

Lokaler och utrustning   Uppfyller lokalen kraven för sekretess, golvyta, tillgänglighet för alla elever och hygien? 

EMI:s arbete i elevhälsan   Fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser på gruppnivå 

Använda evidensbaserad samtals-

metodik vid hälsosamtal. 
 Alla skolsköterskor bör sträva efter att använda MI-metodiken vid hälsosamtal. 
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Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i 

verksamheten. 

Vårdgivare  

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätt-

hålls. Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare och därmed ytterst ansva-

rig för den hälso- och sjukvårds som bedrivs inom elevhälsan i Falköpings 

kommunala grundskolor, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan. 

 

Verksamhetsansvar 

Enligt HSL skall det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef 

som ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Verk-

samhetschef har uppdragit åt verksamhetsledare för EMI att bl.a. ansvara för 

organisation, samordning, samverkan och ekonomisk administration vad gäl-

ler EMIs verksamhet. 

Verksamhetsledaren ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens, får 

fortbildning och möjlighet att bedriva en god vård med hög kvalité.  Verk-

samhetsledare och medicinsk ledningsansvarig skolsköterska fullgör enskilda 

ledningsuppgifter, vilka finns beskrivna i ledningssystemet. 

 

Verksamhetschefen har uppdragit åt en skolsköterska att ha det medicinska 

ledningsansvaret (MLA). Ledningsansvaret innebär bland annat att bevaka 

och ansvara för patientsäkra rutiner och att rapportera brister till verksamhets-

ansvariga och tillsammans med dem verka för att nödvändiga åtgärder vidtas. 

MLA är Lex Maria-ansvarig. 

 

Lokaler och utrustning för arbetet skall vara anpassade. Rutiner och egenkon-

troll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker skall analyseras och föl-

jas upp. Verksamhetsledare och MLA rapporterar vid behov till vårdgivaren 

om den medicinska verksamheten enligt Ledningssystemet.  

 

Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att 

arbetet skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet enligt lagstift-

ning, rutiner, processer och styrdokumentet.  Skolsköterska och skolläkare 

ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras till MLA. 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst el-

ler verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

 

Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i avvikelsehan-

teringen för att upptäcka strukturfel och åtgärda. En risk eller händelse mäts 

enligt risk och händelseanalys (Socialstyrelsen). Avvikelser skall rapporteras 

till nämnden snarast vid allvarlig händelse eller årligen i patientsäkerhets-

berättelsen.  
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En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vård-

skada. Syftet med att göra en riskanalys är att identifiera och värdera risker för 

att kunna identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar el-

ler minskar riskerna. Riskanalysen leder till höjd riskmedvetenhet. 

 

En händelseanalys bör utföras när en händelse inträffat som medfört att en 

patient kommit till allvarlig skada eller kunde ha skadats allvarligt. Syftet med 

en händelseanalys är att identifiera hur och varför händelsen inträffat och vilka 

åtgärder som bör göras. Detta för att förhindra att liknande händelser sker 

igen. Händelseanalysen ska följas upp och delges övriga i berörd verksamhet. 

 

Beslutade åtgärder följs upp på skolsköterskemöten, dokumentation sker i pro-

tokoll och i lokala riktlinjer. Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

sker i patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsberättelse. 

 

Utvärdering och uppföljning av årshjulet sker årligen för att säkerställa att ru-

tinerna följs. 

 

Utifrån elevkontakter planeras uppföljningar vilka läggs in i journalsystemets 

väntelista.  

Kontroller av dokumentation och loggar sker enligt årshjulet två gånger per 

läsår. Kontrollerna delges och följs upp vid träffar med skolsköterskor. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att före-

bygga vårdskador. 

 

Intern samverkan på skolan med: 

 Elevhälsoteamets olika professioner   

 Elev och vårdnadshavare. 

 Mentor/undervisande lärare 

 Stödfunktioner på skolan 

 

Intern samverkan inom förvaltningen 

 Professionsmöten EMI 

 Samverkan mellan avlämnande och mottagande skolsköterska vid 

skolbyte. 

 Specialpedagogiskt centrum 

 Systemadministratörsmöten PMO 

 Mottagningsteam grundsärskola och gymnasiesärskola 

 

Intern samverkan inom kommunen: 

 Socialtjänst, Ällagatans förebyggande team, Alkohol- och drogföre-

byggare, Ungdomsmottagningen, Kommunarkivarie, Kostenheten, 

POSOM/krisgrupp, Upphandlingsenheten. 

 

Extern samverkan med andra vårdgivare eller huvudmän: 

 Samverkan med BHV/BUM/BUP/HAB/UPH och övriga instanser 

inom sjukvården. 
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 Samverkan mellan avlämnande och mottagande skolsköterska vid ex-

terna skolbyte 

 SIP och Partsamverkan. 

 Samverkan med Primärvården exempelvis kring nyanlända elever gäl-

lande hälsokontroll och vaccinationer.  

- Nätverksteam:  För verksamhetschef/ledare och MLA i VG-region 

- Kontaktsköterskor Skaraborg 

- Verksamhetschefer/ledare Skaraborg 

- Skolläkare 

- Systemadministratörer Skaraborg  

- POSOM ledningsgrupp  

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsä-

kerhetsarbetet. 

All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig. Det är den som har 

hälsoproblem (eller vårdnadshavare till minderårig enligt 6 kap föräldrabal-

ken) som avgör om han eller hon skall söka vård.  

 

Samtycke eller information angående vård, undersökning eller behandling kan 

ske muntligt. Skriftligt medgivande från vårdnadshavare efterfrågas vid vacci-

nation.  

 

Elevhälsans medicinska insats strävar efter samarbete med vårdnadshavare 

och/eller elever (utifrån elevs ålder och mognad), kring elevers hälsa. 

 

En informationsfolder delas ut till alla elever och vårdnadshavare i förskole-

klass samt till nytillkomna elever om EMI.  

I foldern finns information om basprogrammet, vaccinationer i skolan och 

tystnadsplikt samt kontaktuppgifter till skolsköterska och skolläkare.    

 

Hälsobesök erbjuds till alla elever i förskoleklass, tillsammans med vårdnads-

havare, samt elever i åk 2, åk 4, åk 6, åk 8 och åk 1 på gymnasiet. 

  

Alla elever i åk 4, åk 8 och åk 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal och får 

svara på en hälsoenkät inför hälsobesöket hos skolsköterskan.  

 

Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI kan 

exempelvis se ut som följer. Informationen skall alltid vara anpassad utefter 

elevens behov, ålder, kunskap och situation: 

 Information inför genomförande av vaccinering och eventuella bi-

verkningar. 

 Information inför hälsoundersökning och hälsosamtal. 

 Information om sekretess och tystnadsplikt. 

 Information om vidtagna åtgärder och uppföljning och vad man skall 

vara uppmärksam på vid exempelvis symtom eller skada. 

 Beskrivning av elevhälsans medicinska insats och uppdrag samt skol-

sköterskans roll i arbetet med eleven. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Skolsköterskor och skolläkare ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet och bär själva ansvar för hur hen fullgör 

sina arbetsuppgifter enligt 6 kap 1–2 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Hälso-och sjukvårdspersonalen är skyldiga att upprätthålla hög patientsäkerhet 

och rapportera risk för eller händelser som kunnat medföra vårdskada till 

vårdgivaren enligt 6 kap 4 § (PSL). Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete för EMI definierar ansvarsfördelning och rutiner för avvikelser, 

klagomål och synpunkter. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Den som bedriver verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kunna ta 

emot och utreda klagomål på verksamhetens kvalitet. I enlighet med Led-

ningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §) och Skollagen, 

finns rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot utbild-

ningen eller mot elevhälsans medicinska insats.  På kommunens hemsida finns 

information och formulär för att lämna klagomål och synpunkter.  

Verksamhetsledare för Elevhälsans medicinska insats tar emot och utreder 

klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, vårdnadsha-

vare, övriga myndigheter, föreningar, organisationer och intressenter. 

 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

EMI arbetar utifrån ett basprogram och efter ett årshjul för att säkerställa att 

arbetet bedrivs som planerat. 

Vårdskador/risk för tillbud inom EMI uppmärksammas kontinuerligt via 

skriftliga avvikelserapporter. 

Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att 

säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. 

 

Verksamhetsledaren planerar och organiserar kvalitetsgranskningar i samver-

kan med MLA. Ansvarar för att informera, genomföra, sammanställa och följa 

upp resultat av kvalitetsgranskningar lokalt och för att redovisa resultaten i 

Patientsäkerhetsberättelsen. 

 

Vårdgivaren ska utföra egenkontroll vilket innebär att systematiskt följa upp 

och utvärdera den egna verksamhetens resultat. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

  
 
 
   

 
 

9 

 

Följande områden som granskas regelbundet:  

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Kalibrering och kontroll av medicintek-

nisk utrustning 
1 gång per år Enligt SOSFS 2008:1 med ändrings-

föreskrifter reglerar användning av 

medicintekniska produkter. Rutin i 

Metodbok 

Loggkontroll/logguppföljning 1 gång per termin Patientdatalagen (2008:355), rutin i 

Metodboken 

Journalgranskning  1 gång per termin Journalgranskning, regleras i Pati-

entdatalagen (2008:355) 

Uppdatering av ordination generella 

direktiv - basapotek 

1 gång per låsår Skolläkare, skolsköterskor 

Avvikelser  Kontinuerligt under 

året  

Enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap 4 
§ (2010:659). Rutin för avvikelse-

hantering 

Årshjul 1 gång per läsår Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete för EMI 

Kontroll medicinsk kylskåpstemperatur 1 gång/arbetsdag Enligt SOSFS 2008:1 med ändrings-

föreskrifter reglerar användning av 

medicintekniska produkter. Rutin i 

Metodbok 

Läkemedelshantering 2 gånger per år Generell ordination enligt (HSLF-

FS 2018:43) Läkemedelsboken. 

Rutin i Metodboken. 

Patientens klagomål och synpunkter  Kontinuerligt under 

året 

Falköpings kommuns riktlinjer 

Lokaler och utrustning. 1 gång per läsår Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30), kvalitetsmått för elevhäl-

sans medicinska insats samt Metod-

boken 

Hygienkontroll/hantering av riskavfall  1 gång per läsår. SOSFS 2005:26 med ändringsföre-
skrifter anger rutiner för den perso-

nal som hanterar smittförande av-

fall. Rutin i metodbok 

  

 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Patientsäkerhetsarbetet 

Detta diskuteras kontinuerligt på skolsköterskemöten och på vissa möten med 

verksamhetsledare och skolläkare. Verksamhetsledare och skolsköterskor träf-

fas regelbundet för avstämning och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. 

Arbetet med dessa frågor handlar mycket om inställning, orsaker, hur männi-

skor fungerar i en komplex situation och hur vi påverkas av olika saker i om-

givningen; såsom stress, oro, ensamarbete mm.  

Det digitala ledningssystemet är ett stöd i detta arbete, basprogrammet följs, 

ordination gällande läkemedel uppdateras varje år.  
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Skolsköterskor deltar aktivt i att utveckla säkra rutiner 

MLA utarbetar tillsammans med övriga skolsköterskor rutiner för doku-

mentation, skolläkarmedverkan, vaccinationer, läkemedelshantering, hörsel-

screening, synkontroller mm. Dessa rutiner utvärderas fortlöpande och ändras 

vid behov. Årshjulet används och utvärderas årligen. Skolsköterskorna har 

handledning vid cirka 4 tillfällen per år. 

 

Skolsköterskor rapporterar in risker, tillbud och händelser enligt 

avvikelserutin 

Bemanning och resursfrågan lyfts kontinuerligt för att säkerställa att arbetet 

hinns med och kan planeras. Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt 

planeringen av basprogram och vaccinationer skall detta rapporteras till MLA 

och verksamhetsledare.  

Enligt Patientdatalagen skall dokumentering i patientjournal genomföras snar-

ast i anslutning till besöket för att förhindra risker eller fel i dokumentationen. 

Ny rutin gällande avvikelsehantering har utarbetas för att säkerställa att alla 

risker och händelser rapporteras, denna finns i Metodboken. 

 

Identifiering av riskområden inom elevhälsans medicinska del 

Arbetet pågår fortlöpande med att identifiera riskområden såsom vaccination-

er, dokumentation och IT-program, elevinflyttning och -utflyttning, vårdkedja 

och samverkan med andra aktörer.  

 

Loggkontroller  

MLA gör loggkontroller vilka dokumenteras och sparas i minst 5 år enligt 4 

kap, 9§ (HSLF-FS 2016:40). 

 

Journalgranskning  

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skall verksamheten systematiskt och 

regelbundet kontrollera patientsäkerhet utifrån flera parametrar såsom 

journalnotat. 

 

PMO journalsystem 

IT och dokumentation är ett stort och viktigt område där elevhälsans medi-

cinska del har mycket att förhålla sig till, med tanke på kvalitet, säkerhet och 

IT-kunnande.  

Två skolsköterskor är administratörer och ansvarar för: 

 Att berörda användare har de behörigheter i systemet som behövs för 

sitt arbete.                                                                                                                             

 Support till skolsköterskorna.                                                                                                                       

 Att kontinuerligt uppdatera gällande nyheter och förändringar i syste-

met.                        

 Att underhålla med anpassningar i systemet till verksamheten t ex. att 

administrera enheter, användare, journaltyper, behörighetsnivåer, de-

lad information, register, termer mallar.   

 Överföring av elektroniska journaler till e-arkivet det år eleven fyller 

25 år.                                                                                 

 Att vara en länk till CGM (CompuGroup Medical)- dataföretaget för 

PMO samt samarbeta med IT-administratör.        
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Lokala rutiner tas fram löpande inom det medicinska 

området 
Arbetet med rutiner och lokala riktlinjer för bl a informationshantering och 

dokumentation, generella läkemedelsordinationer, säkra rutiner kring hälso-

samtal och vid hälsobesök har fortlöpande diskuterats och vid behov uppdate-

rats. Medicinska delar diskuteras med skolläkaren 

 

Vid hälsosamtalen i förskoleklass, åk 4 och åk 8 samt åk 1 gymnasiet svarar 

eleverna på frågor om mående, hälsa, livsstil i en hälsoenkät vilken diskuteras 

på hälsosamtalet. Det sammanfattade resultatet redovisas i skolans Elevhälso-

team och till berörda lärare vid behov. Resultatet kan leda till förnyade hälso-

främjande – och förebyggande rutiner. 

 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser 

skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För 

varje sådan händelse ska vårdgivaren 

uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 

bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 

händelsen. 

 

All personal inom elevhälsans medicinska del ansvarar för att identifiera och 

rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksam-

heten och för elever. Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen 

påverka patientsäkerheten. 

 

Verksamhetsledare och MLA ansvarar tillsammans med berörda för att göra 

en riskanalys och återföra information och kunskap till verksamheten.  

Likaså ansvarar verksamhetsledare/MLA för att uppmärksamma och påtala 

risker till vårdgivaren. 

 

En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vård-

skada. Syftet med att göra en riskanalys är att identifiera och värdera risker för 

att kunna identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar el-

ler minskar riskerna. Riskanalysen leder till höjd riskmedvetenhet. Vid en ris-

kanalys används förbättringshjulet: 
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Allvarlighetsgrad 

 

 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Avvikelser  

Framtagen blankett för avvikelserapportering gällande Elevhälsans 

Medicinska Insats finns tillgänglig i Metodboken och fylls i av skolsköterska 

eller skolläkare. Blanketten skickas till MLA som påbörjar orsaksanalys med 

frågeställning ”varför kunde detta hända”. Avvikelsen mäts enligt nationell 

analysmodell med allvarlighetsbedömning och sannolikhet för upprepande i 

matrisen (Riskmatris), vid behov konsulteras skolläkaren. Syftet med 

utredningen är att klarlägga händelseförloppet och de faktorer som påverkat 

samt att åtgärderna som vidtagits ska begränsa effekterna eller i bästa fall 

förhindra att händelsen inträffar på nytt. Resultat av inkomna externa och 

interna avvikelser rapporteras enskilt till berörd och därefter lyfts alla 

avvikelser vid EMI möten i utbildningssyfte till övrig personal. Rutin finns i 

Metodboken. 

 

 

Riskmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mindre 

(1) 
Måttlig 

(2) 
Betydande 

(3) 
Hög 
(4) 

Mycket liten (1) 1 2 3 4 

Liten (2) 2 4 6 8 

Stor (3) 3 6 9 12 

Mycket stor (4) 4 8 12 16 Sa
n

n
o

lik
h

et
 fö

r 
in
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äf

fa
n

d
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Lex Maria 

Händelser som har medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada ska enligt 

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter anmälas enligt lex Maria 

(HSLF-FS 2017:41). Syftet med lex Maria är en objektiv utredning om 

anledningen till en inträffad allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan för att 

i framtiden förebygga att liknande händelser inträffar på både regional och 

nationell nivå. Med vårdskada avses enligt 1 kap. 5§ Patientsäkerhetslagen 

(2010: 659) om en elev drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid elevens kontakt med hälso-och sjukvården. Rutin finns i 

Metodboken.  

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Skolsköterskorna med systemadministrativt uppdrag kvalitetssäkrar och upp-

graderar kontinuerligt journalsystemet PMO. Samarbete sker med kommunens 

IT-enhet och CGM CompuGroup Medical när det gäller driften och säkerhets-

frågor. Skolsköterskorna ansvarar för utbildning, tilldelning av behörighet 

samt handledning gällande PMO. 

 

MLA granskar journalföring 1 gång/termin eller vid misstanke/på förekom-

men anledning så som slumpmässiga upptäckt av felaktigheter, försummelse 

eller andra orsaker. Återkoppling ges muntligt till varje skolsköterska. Logg-

kontroller sker av MLA 1 gång/termin. Kontroll av att skolskö-

terska/skolläkare inte öppnar journaler denne inte har behörighet till. Logg-

kontroll kan även ske på önskemål från vårdtagare och verksamhets-

chef/ledare.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Egenkontroll 

All medicinteknisk utrustning har kontrollerats/kalibrerats. Vid kontroll upp-

täcktes att ett medicinska kylskåp inte höll kylan. Det har bytts ut. Vid kalibre-

ring uppmärksammades slitage i två audiometrar som har bytts ut.  

Logguppföljning i datajournaler har genomförts utan anmärkning.  

Journalgranskning har genomförts. Det som uppmärksammades var att några 

inskannade dokument inte namngetts och det fattades en kort sammanfattning 

som notat i journalen av dessa. 

Läkemedelsförråd kontrolleras och gamla läkemedel kasseras på apoteket.  

 

 

 

Mål 2022 Utveckla och förbättra  Resultat/analys 

Verksamhetsansvar - 

kvalitetsmått 

Att säkerställa en god och säker vård som bedrivs i enlighet med Hälso 

– och sjukvårdslagen (HSL). 

 Upprätta rutiner för anmälan enligt socialtjänstlagen 

 

 Rutin ”Orosanmälan om barn som far illa” 

är upprättad. 

Verksamhetens arbete 

- kvalitetsmått  

 

 

Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinje för arbetet. Dessa skall 

vara kända för all personal i verksamheten. 
 Börja implementeringen av digital enkät i samband med 

hälsosamtal. 

 Gemensamt kollegialt lärande om dokumentation och 

journalföring samt uppdatering av rutinen angående doku-

mentation och journalföring. 

 Införa e-arkiv. 

 Några skolsköterskor har använt digitala en-

käter vid hälsosamtal. 

 PMO-administratören har utfört olika fort-

bildningsinsatser angående dokumentation 

och journalföring.  Rutinen angående doku-

mentation och journalföring har uppdaterats. 

 E-arkiv har upprättat 

Personalresurser - 

kvalitetsmått 
 Att skolsköterskor och skolläkare har relevant och uppdate-

rad kompetens för att kunna tillhandahålla god och säker 

vård. 

 Utökade kunskaper genom kollegialt lärande. 

 Skolsköterskor och skolläkare har rätt kom-

petens. Fortbildningsinsatser har utförts en-

ligt personlig utvecklingsplan. 

 Kollegialt lärande har utförts i grupper, 

SKA-arbete, gemensamma genomgångar i 

helgrupp 

Lokaler och utrustning 

- kvalitetsmått  
 Uppfyller lokalen kraven för sekretess, golvyta, tillgänglig-

het för alla elever och hygien? 

 Skolsköterskemottagningarna har setts över 

och åtgärdats där möjlighet finns. Några 

mottagningar uppfyller inte kvalitetsmåtten  

EMI:s arbete i elev-

hälsan - kvalitetsmått 
 Fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser på 

gruppnivå 

 Hälsofrämjande och förebyggande insatser 

har skett i olika omfattning 

Använda evidensbase-

rad samtalsmetodik 

vid hälsosamtal.  

 Alla skolsköterskor bör sträva efter att använda MI-

metodiken vid hälsosamtal. 

 Under läsåret har 5 skolsköterskor gått en 

utbildning i MI-metodiken. Vårterminen 
2022 hade alla tillsvidareanställda gått ut-

bildningen. 
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Avvikelser Tabell 

Under 2022 har det inkommit 4 interna avvikelser, inga externa avvikelser har 

inkommit.  

 

Typ  Orsak Allvarlighetsgrad Åtgärder  

Kontroller av rygg ej gjorda efter åk 4. Upp-

täcks på gymnasiet. Ingen dokumentation om 

varför kontroller ej är gjorda. 

P  Lindrig/måttlig  Viktigt att kontrollera att basprogrammet har följts 

och att kontroller är gjorda i slutet på läsåret 

Missat att skicka remiss på hälsokontroll nyan-

länd efter besöket med eleven 

P  Mindre Använda EMI´s checklista nyanländ och kryssa i vad 

som är utfört 

Remissvar har skrivits i fel journal. Kan med-

föra att en elev får fördröjd behandling/hjälp. 

P  

  

Lindrig/måttlig  Alltid kontrollera att anteckningen/bedömningen 

skrivs i rätt elevs journal. Vid skolläkarmottagning 

ska skolsköterska kontrollera vad som är be-

stämt/skrivet i varje elevs journal som är bokade hos 

skolläkare. 

Remissvar skrivet i fel elevs journal  P  Mindre  Alltid kontrollera att anteckningen skrivs i rätt journal 

Orsak: K= Kommunikation, U=Utbildning, kompetens, O=Omgivning, T=Teknik, utrustning, 

apparatur, P=Procedur, rutinbeskrivning, riktlinjer, B=Barriärer, skydd. Allvarlighetsgrad: 

Mindre, måttlig, betydande, hög.  

 

Klagomål och synpunkter 

Klagomål 2022 

En synpunkt gällande Elevhälsans Medicinska Insats har inkommit under 

2022 gällande hantering och lagring av hälsouppgifter.  

 

Händelser och vårdskador 

Ingen lex Maria anmälan har gjorts under 2022 då det inte har rapporterats in 

nya händelser som har medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada under 

året.   

 

Riskanalys 

Under år 2022 har en Risk-och konsekvensanalys genomförts inom EMI gäl-

lande e-arkivering. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
   

 
 

16 

 

 

Mål, utvecklingsområden och strategier för 

kommande år 
Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jäm-

lik elevhälsa för alla elever, att samverka med personal på skolan och med 

vårdnadshavare samt andra aktörer. 

 

 

Mål 2023 

Struktur och process Utveckla och förbättra  

Verksamhetsansvar  Att säkerställa en god och säker vård som bedrivs i enlighet med Hälso – och sjukvårdslagen (HSL). 

 Uppdatering av Ledningssystem EMI 

 Införa genomgång av EMI´s Ledningssystems olika delar. 

 Riskanalyser av generell karaktär. 

Verksamhetens arbete  

 

 

Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinje för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal i verksamheten. 
 Använda digital enkät i samband med hälsosamtal. 

 Alla använder samma blanketter med information till vårdnadshavare inför hälsobesök mm. 

 E-arkiverat alla journaler fram till födelseår 1998. 

 Upprätta rutin angående extern läkemedelskontroll.  

 Riktad utbildning till en skolsköterska - uppvaccinering 

Personalresurser   Att personalresurser följer verksamhetens behov exempelvis vid omorganisation av skolor. 

 Utökade kunskaper genom kollegialt lärande. 

Lokaler och utrustning   Uppfyller lokalen kraven för sekretess, golvyta, tillgänglighet för alla elever och hygien? 

EMI:s arbete i elevhälsan   Fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut 2023 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade delegationsbeslut   

2023-02-15 – 2023-03-13 till handlingarna.  

Sammanfattning  

Delegationsbeslut 2023-02-15 – 2023-03-13 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2023-03-08 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev höstterminen 2022 

Sarah Cato 2023/00360 

2023-03-07 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om uppskjuten skolplikt  Annica Ekeroos 2023/00350 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2034 efter skolval 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval  

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-03-02 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2022/00962 

2023-02-28 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Katarina Andersson 2023/00046 

2023-02-28 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Carina Milton Persson 2023/00046 
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2023-02-28 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun  

Henrik Ader 2023/00170 

2023-02-27 Verksamhetschef 
grundskola 

Ändring av beslut gällande 
skolplacering i förskoleklass 2023/2024 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-22 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval  

Annica Ekeroos 2023/00046 

2023-02-22 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2023/00291 

2023-02-22 Privatperson Beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2021/01266 

2023-02-22 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-02-21 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
sammanträdesarvode för deltagande 
vid Utbildning Skaraborgs utbildning för 
skolpolitiker den 9 februari 2023 

Sofia Thuvesson 2023/00277 

2023-02-20 Rektor Åsarpsskolan Placering i skola i Falköpings kommun Inga-Maj Larsson 2023/00170 

2023-02-16 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Sarah Cato 2023/00273 

2023-02-16 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Sarah Cato 2023/00272 

2023-02-15 Jurist Beslut gällande begäran om allmän 
handling 

Anna Isaksson 2023/00224 

 

Delegationsbeslut om skolskjuts i e-tjänst 2023-02-15 – 2023-03-13 

ID Status Beslutat Orsak till ansökan Avsändare/mottagare Handläggare 

39291 Avslutat 2023-03-01  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sarah Cato 

39511 Avslutat 2023-03-08  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sarah Cato 

39538 Beslutat 2023-03-14  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sarah Cato 

 

Anställningsavtal 2023-02-15 – 2023-03-13 

Tillsvidareanställningar 11 

Vikarier 2 

Timvikarier 10 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Inkomna skrivelser 2023 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger inkommen skrivelse 2023-02-23 till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning  

 2023-02-23 Skrivelse om högstadieskola för elever i Åsle samt svar 

på densamma. 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 







Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2023-02-14 - 2023-03-14

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

5 ärenden
0
5

Nya:
Från tidigare:

0Ej påbörjade 5Påbörjade 0Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden



Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 60% 3

Han 40% 2

Utsättare
Hon 40% 2

Han 60% 3

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Psykosocial 16.67% 2

Verbal 16.67% 2

Text/bild 25% 3

Fysisk 8.33% 1

Sexuella trakasserier 16.67% 2

Trakasserier 16.67% 2

Skolor

Ållebergsgymnasiet Jonas 20% 1

Ållebergsgymnasiet Harrie 80% 4



Falköpings Kommun Grundskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2023-02-14 - 2023-03-14

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

215 ärenden
48

167
Nya:
Från tidigare:

73Ej påbörjade 102Påbörjade 40Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 40

Ej kränkning 15% 6

Kränkning 85% 34

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 40

Snabbutredning 45% 18

Utredning 55% 22



Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 41.94% 52

Han 54.84% 68

Ej angivet 3.23% 4

Utsättare
Hon 17.65% 30

Han 75.88% 129

Hen/Annat 0.59% 1

Ej angivet 5.88% 10



Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier
Fysisk 35.4% 57

Verbal 31.06% 50

Trakasserier 4.97% 8

Psykosocial 11.8% 19

Text/bild 6.83% 11

Sexuella trakasserier 1.24% 2

Diskriminering 3.11% 5

Ej angivet 5.59% 9

Skolor
Dotorpsskolan 8.87% 11

Odensbergsskolan 0.81% 1

Vindängens skola F och Fr 1.61% 2

Vindängens skola F-6 8.06% 10

Åsarpsskolan 4.84% 6

Mössebergsskolan F-6 4.84% 6

Mössebergsskolans Fritids 0.81% 1

Vartoftaskolan F-6 12.9% 16

Högstadium Centrum Cat 6.45% 8

Högstadium Centrum Hen 0.81% 1

Högstadium Centrum Åsa 4.03% 5

Högstadium Centrum Cla 1.61% 2

Kinnarpsskolan 4-6 0.81% 1

Kinnarpsskolan F-3 0.81% 1

Vartoftaskolan åk 7-9 0.81% 1

Broddetorpsskolan 1.61% 2

Flobyskolan F-6 3.23% 4

Flobyskolan 7-9 8.06% 10

Gustaf Dalénskolan 4-9 8.87% 11

Gustaf Dalénskolan F-3 3.23% 4

Åttagårdsskolan 0.81% 1

Centralskolan F-6 16.13% 20





Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun

Statistik

Filter 2023-02-14 - 2023-03-14

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

229 ärenden
48

181
Nya:
Från tidigare:

82Ej påbörjade 107Påbörjade 40Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 40

Ej kränkning 15% 6

Kränkning 85% 34

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 40

Snabbutredning 45% 18

Utredning 55% 22



Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 42.64% 55

Han 54.26% 70

Ej angivet 3.1% 4

Utsättare
Hon 18.29% 32

Han 75.43% 132

Hen/Annat 0.57% 1

Ej angivet 5.71% 10

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Fysisk 33.53% 58

Verbal 30.06% 52

Trakasserier 5.78% 10

Text/bild 8.09% 14

Psykosocial 12.14% 21

Sexuella trakasserier 2.31% 4

Diskriminering 2.89% 5

Ej angivet 5.2% 9

Verksamhetsområden

Falköpings Kommun Grun 96.12% 124

Falköpings Kommun Gym 3.88% 5
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