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BESKRIVNING AV EN 
MYNDIGHETS ALLMÄNNA 
HANDLINGAR - 
ARKIVBESKRIVNING 
Datum 

2020-03-06 
 
 
Myndighetens organisation 

Myndighetens namn Myndighetens tillkomstår och ev. föregångare 

Barn- och utbildningsnämnden Skolstyrelsen 1969-1991 
Barn- och utbildningsnämnd 1992-2015 
Social- och utbildningsnämnd 2015-2016 
Barn- och utbildningsnämnd 2016- 
 

Bifoga organisationsskiss eller länka till organisationsskiss  

Se bifogad organisationsskiss, bilaga 1. 
 

 
Myndighetens uppdrag 

Beskriv verksamhet och uppdrag 
Vilka viktigaste författningar, lagbestämmelser och regler etc. styr 
verksamheten? 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar inom det 
offentliga skolväsendet omfattar 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
förskoleklassverksamhet, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (komvux), svenska för invandrare 
(sfi), vuxenutbildning inom särskola (särvux) samt 
uppdragsutbildning. 
 
Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 
 
Se reglemente i bilaga 2. 
 

Skollagen 
Skolförordningen 
Gymnasieförordningen 
Läroplaner 
Kursplaner 
Betygskriterier 
Hälso- och sjukvårdslagen 

 
Myndighetens arkiv och handlingar 

Vilka förteckningar, register eller andra sökmedel finns för 
myndighetens allmänna handlingar? 

Vilka IT-stöd använder myndigheten?  

Diarium, dokumenthanteringsplan, pärmregister. IST Everyday, IST Lärande, Skola24, IST Extens, IST 
Dexter, IST Förskola, Infomentor, PMO, Ciceron, 
Evolution*, Besched, Troman, Raindance 
 
* Under implementering. 

Vilka tekniska hjälpmedel finns att tillgå för enskilda för att ta del av 
myndighetens allmänna handlingar? 

Förvarar myndigheten arkiv från/åt någon annan myndighet? Om 
ja, åt vem 

På hemsidan finns protokoll från föregående samt 
innevarande år. 
 

Nej 
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Närarkiven 

Kommunkontoret 
Förvaltningens arkiv på kommunkontoret är det mest aktiva och består främst av diarieförda handlingar och 
protokoll. Här finns också handlingar av typen anhöriguppgifter, skaderapportering och betygskataloger.  
I dagsläget återstår 2019 års handlingar att avsluta samt arkivering av alla klasslistor, individuella 
utvecklingsplaner, omdömesblanketter och åtgärdsprogram för åren 2011-2016 gällande Fridtjuv Berg, Lysing 
och Rök. I övrigt är arkivet gallrat och i god ordning. 
 
Lysingskolan 
I Lysingsskolans källare finns ett utrymme där nationella prov samt inaktuella elevakter förvaras i god 
ordning. Gallring har påbörjats och man har fått ett särskilt gallringsbeslut från arkivmyndigheten gällande 
alla nationella ämnesprov förutom svenska.   
 
I framtiden ska enbart nationella prov som kan gallras efter fem år förvaras i Lysingskolans närarkiv, det vill 
säga alla ämnen utan svenska. De nationella proven i svenska levereras framöver direkt till kommunarkivet. 
Aktuella elevakter kan fortsatt förvaras inlåsta hos rektor och de inaktuella kan förvaras i närarkivet till dess 
att de överlämnas till slutarkivet enligt dokumenthanteringsplan.  
 
Fridtjuv Bergskolan och Rök 
På Fridtjuv Bergskolan förvaras endast aktuella elevakter inlåsta hos rektor. Inaktuella elevakter samt 
nationella prov levereras till närarkivet på Lysingskolan.  
 

 
Inskränkningar i tillgänglighet genom sekretess 

Vilka sekretessbestämmelser förekommer ofta hos myndigheten? Vilka handlingsslag kan beröras av dessa sekretessbestämmelser? 

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
1 kap 1 §, 2 kap 2 § 
Lagen om offentlig upphandling 
Brottsbalken 20 kap. 3 §  
 

Psykologutlåtande, remissvar, psykologjournal, BHV-
journaler (kopior), elevhälsojournal, medgivande om 
vaccinationer, hälsodeklarationer, korrespondens, 
utredningar, kartläggningar, delegationsbeslut, 
åtgärdsprogram/elevakt, 
protokoll/minnesanteckningar. 
Sekretess gäller vid upphandling enligt LOU. 
 

 
Arkivansvar och arbetsfördelning 

Vilken/vilka uppgifter? 

Förvaltningschefen är som arkivansvarig ytterst ansvarig för förvaltningens arkiv, medan enhetscheferna 
ansvarar för den egna enhetens arkivhandlingar och säkerställer att respektive närarkiv hålls i gott skick.  
Det innebär i praktiken att säkerställa att det finns utrymme för arkivrelaterat arbete i verksamheten både 
tidsmässigt och ekonomiskt.  
 
Nämndsekreterare är arkivredogörare och ansvarar för registrering av förvaltningens övergripande ärenden 
samt är samordnare i förvaltningens arkivarbete.  
 
Skol- och rektorsassistenter ansvarar för löpande registrering av den egna verksamhetens ärenden samt är 
behjälpliga i övriga arkivrelaterade arbetsuppgifter som rör enheterna. I dessa arbetsuppgifter inkluderas 
även arbete med dataskyddsförordningen - GDPR och informationshanteringsplan. 
 

När hämtas/lämnas dessa? Hur sker hämtning/lämning? 

När elev börjar/slutar sin utbildning Post, samt överlämning av papper. 
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Kontaktpersoner 

För upplysning om myndighetens allmänna handlingar Telefon 

Nämndsekreterare 0144-350 00 

Arkivansvarig Telefon 

Bildningschef 0144-350 00  

Arkivredogörare Telefon 

Nämndsekreterare 0144-350 00 

 
Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 

Vilken/vilka uppgifter? 

Skolhälsjournaler 
Registeruppgifter/personuppgifter 
Betyg och resultat 
Genomförd undervisningstid 
 

När hämtas/lämnas dessa? Hur sker hämtning/lämning? 

När elev börjar/slutar sin utbildning Post, samt överlämning av papper. 

 
Hantering av personuppgifter 

Har myndigheten rätt att sälja personuppgifter? Om ja, beskriv vilka och till vem. 

Nej 

Vem/vilka är Dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig? 

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig 
Ett gemensamt dataskyddsombud finns på kommunalförbundet Itsam. 
 

Finns register utifrån dataskyddsförordningen (GDPR)? När uppdaterades GDPR-registret senast? 

Ja Det sker löpande. 

 


