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Plats och tid

  
Hagaskolan, onsdagen den 18 december 2019, klockan 16.00 – 19.00. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 
Wolinder (L), Ewa Granudd (M), Margareta Barkselius (C), Sussanne Söderström (SD) och 
Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare Madelene Lund (M) 
 

Ersättare  Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Jenny Andersson (KD), Agneta Andersson (C), 
Robert Redenkvist (SD) och Gunnar Uggelfors (SD). 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik 

Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall. rektor Linda Körner § 88-90,  
Under § 89 även företrädare för revisionen: Ingegerd Granath (S), Håkan Sundström (M) 
samt Joakim Nertyk från KPMG. 

 

Utses att justera Margareta Johansson  
Ersättare för 
justerare Marie Norin Junttila 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-12-20, klockan 14.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       88-98 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Margareta Johansson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-12-18, §§ 88-98 
Datum då 
protokoll anslås 2019-12-20  Datum då anslag  

tas bort 2020-01-22  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 88 
Fastställande av dagordning 
Ordföranden Angelica Stigenberg föreslår att dagordningen komp-
letteras med ett extra ärende – Digital ärendehantering i Kungsörs 
kommun. 
  

Beslut   Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med det 
av ordföranden föreslagna tillägget. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 89 
Granskning av grundskolans måluppfyllelse 
(BUN 2019/154) 
 
Revisor Joakim Nertyk från KPMG var inbjuden till sammanträdet 
för att informera och redogöra för den granskning om 
grundskolans måluppfyllelse som revisionen genomfört. 
 
Det som Kungsör kommuns revisorer har granskat är om 
kunskapsresultaten i grundskolan och utveckling av desamma 
under de senaste åren översiktligt redovisas. Granskningen syftade 
också till att bedöma om barn- och utbildningsnämndens styrning 
är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för 
utbildningen. I granskningen har även resultaten for Kungsörs 
kommuns elever inom gymnasieskolan studerats. 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 90 
Besök på Hagaskolan 
 
Linda Körner, rektor för Hagaskolan, informerar nämnden bl.a om; 
- Hagaskolans organisation 
- Höstterminens satsning inom ämnet matematik 
- Fritidhemslyftet – utbildning 
- BVS - BVS står för Brandsläckaren, Vattenkannan och Sociala 

gymmet – tre verktyg som utgör en metod som hjälper dig att 
arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med 
beteendesvårigheter som barn och unga uppvisar genom 
kartläggning, strukturerade samtal och träning på kognitiva och 
sociala färdigheter.  

- Skolans värdegrundsarbete 
 

Barnskötare Karin Viborg berättar om hur man på skolan arbetar 
med kompetensutveckling. 70-20-10 är en modell som innebär att 
man jobbar med att optimera kompetensutvecklingsinsatser. Att se 
hela potentialen och alla möjligheter.  
Nämnden får prov en övning som visar på hur svårt det är med 
kommunikation. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 

önskar rektor och medarbetarna på skolan lycka till med det 
fortsatta arbetet. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 91 
Sammanställning av inkomna anmälningar 
om kränkande behandling  
En förskolechef, rektor eller annan medarbetare som får kännedom 
om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen, enligt Skollagen (SL 2010:800, kap 6 § 
10).  
Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 
att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
Projektledare Yvonne Karlsson redovisar inkomna anmälningar 
för höstterminen 2019.  
I redovisningen framgår följande; 
- Antal inkomna anmälningar 
- Vilken typ av kränkning det handlar om 
- Var och när den ev. kränkningen har skett 
Yvonne informerar om hur skolorna arbetar främjande, 
förebyggande och åtgärdande för att motverka att kränkningar 
sker.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 92 
Information från förvaltningen (BUN 2019/3) 
På sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
a) Skolbio 

Film kan både berika och underlätta undervisningen i skolan. 
Det är ett pedagogiskt hjälpmedel och kan användas som 
utgångspunkt för en diskussion eller som start på ett 
ämnesområde för att väcka intresse och engagemang.  
 

b) Tillbud på Kung Karls skola 
Under hösten har flera incidenter med brandutveckling på 
toaletterna på Kung Karls skola inträffat. Förvaltningen 
samarbetar med såväl säkerhetssamordnare från Västra 
Mälardalens Kommunalförbund Andreas Ahlsén som med 
Polisen för att få bukt med problemet. 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 93 
Budgetuppföljning per den 30 november 
2019 (BUN 2019/75) 
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 är ett positivt resultat om 400 kkr. 

    
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och 

lägger den till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 94 
Ramfördelning budget 2020 (BUN 2019/72)  

 Kommunfullmäktige beslutade i juni om 2020 års ramar och behöll 
samtidigt 10 miljoner kronor att fördela i oktober månad. Förvalt-
ningarna fick i uppdrag att beskriva konsekvenserna av den budget 
som beslutades i juni samt att komma med äskanden på de 10 miljo-
ner kronor som ska fördelas. 

 
  Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett material där  
  barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, kostnadsnivåer och 

nyckeltal 2019 samt förslag på åtgärder för att klara den beslutade 
ekonomiska ramen för 2020 och konsekvenserna av åtgärderna.  

 
De ekonomiska behoven för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2020 är större än den ekonomiska ramen därmed har 
barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på 
kostnadsminskningar om 1,7 Mkr.   

  
 Förslag på kostnadsminskningar inför budget 2020 enligt följande: 
 

Förvaltningsledning 650 kkr 
Grundskolan  650 kkr  
Förskolan  360 kkr  
Skolgemensamma verks. 100 kkr 
Summa:  1760 kkr 

 
Förslag på ramfördelning för barn- och utbildningsnämnden 2020 

 
 
 

Nämnd- och styrelse 815 000 
Musikskola 929 000 
Fritidsgårdar 2 552 000 
Förskola 56 733 000 
Pedagogisk omsorg 940 000 
Grundskola 105 980 000 
Gymnasieskola 45 107 000 
Särskola 14 940 000 
Vuxenutbildning 3 284 000 
Äldreomsorg 3 100 000 
Flyktingmottagande 360 000 
Gemensamma verksamheter 8 760 000 

Summa: 243 500 000 

   

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa den 

ekonomiska ramfördelningen för barn- och 
utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

 
 

 
Nämnd- och styrelse 815 000 
Musikskola 929 000 
Fritidsgårdar 2 552 000 
Förskola 56 733 000 
Pedagogisk omsorg 940 000 
Grundskola 105 980 000 
Gymnasieskola 45 107 000 
Särskola 14 940 000 
Vuxenutbildning 3 284 000 
Äldreomsorg 3 100 000 
Flyktingmottagande 360 000 
Gemensamma verksamheter 8 760 000 

Summa: 243 500 000 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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§ 95 
Barn- och utbildningsnämndens mål 2020 
(BUN 2019/95) 
Barn- och utbildningsnämnden beredde målen genom en workshop 
vid sammanträdet i september. Förvaltningen sammanställde 
materialet från detta arbete.  
Måldiskussionerna fortsatte vid sammanträdet i oktober.  Under 
diskussionerna framkom förslag om reviderade mål för enheten 
VIVA och för förskolan. Under barn- och utbildningsnämndens 
överläggning framkom även förslag om att målen ska gälla en 
längre period än bara ett år.  
På sammanträdet i november beslutades att måldiskussionerna 
fortsätter inom respektive partigrupp för att sedan antas på 
sammanträdet i december. 
 
Följande mål diskuterades vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i oktober. (Mål 2019 inom parantes) 
 

Verksamhets-område Nämndmål för 2020 Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska 
öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och skola för  
barn och elever bidrar det till att barn och  
elever får en trygg uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara  
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen högskoleutbildad 
personal bör/skall vara lägst  
67 %. 

 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 
2017.  
 

Genom att öka kunskapsresultaten ökar och 
förutsättningarna för att fler elever blir  
behöriga till nationella program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år med  
2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller 
alla styrelser och nämnder.  

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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Följande alternativ till revideringar att ta ställning till:  
 
Målet för förskolan  
1.  ”Andelen män som arbetar inom förskolan ska öka 
jämfört med andelen vid basåret 2017.”  
 
2. ”Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig 
tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att 
förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 
Alla förskolor i Kungsörs kommun ska innan slutet av 
2020 har tillgång till digitala trådlösa närverk.” 

 
Målet för VIVA  
1.  ”Antalet elever som läser svenska i kombination 
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017.” 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan. 
 

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, studievägledning, 
SFI, integration, gymnasium – IM 
språk 

Minst 90%  (85 %) av eleverna 
ska tillsammans med SYV 
upprätta en individuell  
studieplan inom en månad efter 
sin skolstart. 

Genom att elevernas studier bedrivs på ett 
målinriktat och effektivt sätt ökar deras  
möjlighet till framtida egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta 
mål gäller alla styrelser och nämnder. 

Måltidsverksamheten Minst 88 % (85 %) av skolmaten 
ska lagas från grunden. 
Minst  40%  (30 %) av 
råvarorna ska vara ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska råvaror 
förbättrar Kungsör sin ranking i årets 
miljökommun. 
Fullmäktigemål: 
        4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi ska vara  
bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 
2019.  
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-
06, inklusive bilaga. 

 
BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framförs 

följande yrkanden:  
 

- Gunilla Wolinder (L), yrkar tillägg till framlagt förslag: 
”Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört 
med andelen vid basåret 2017”. Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som kvinnliga sökanden. 
 

- Margareta Barkselius (C), ändringsyrkande om att tidigare mål för 
förskolan ska kvarstå: ”Andelen högskoleutbildad personal 
bör/skall vara lägst 67 %”. 
 

- Anna-Karin Tornemo (V), yrkar tillägg till Presidiets förslag 
gällande målet för VIVA:  ”Antalet elever som läser SFI eller 
svenska som andra språk i kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.” 
 
- Angelica Stigenberg (S), yrkar att målen ska gälla till och med 

2022-12-31 
 

Propositionsordning Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken godkänns. 
 

1. Ställningstagande till Presidiets förslag, alt. 1 mot alt.2 gällande 
förskolans mål 
 
2. Vinnande förslag i prop. 1 mot Margareta Barkselius (C), 
ändringsyrkande om att tidigare mål för förskolan ska kvarstå.  
 
3. Ställningstagande till tilläggsyrkande om förslaget i prop. 1 
kvarstår. 
 
Under förutsättning att förslaget i prop. 1 kvarstår ställs Presidiets 
alt. 1 gällande förskolans mål mot Gunilla Wolinder (L), yrkande 
om tillägg till Presidiets alt. 1   
 
4. Innevarande års mål gällande VIVA mot Presidiets förslag  
 
5. Ställningstagande i målen i övrigt 
 
6. Ställningstagande om Angelica Stigenbergs ändringsyrkande om 
att samtliga mål ska gälla till och med 2022-12-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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Proposition 1 Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt presidiets förslag 1 eller 2 gällande förskolans mål och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Presidiets 
förslag alt. 1. 

 
Proposition 2 Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt vinnande förslag i prop. 1 mot Margareta Barkselius 
ändringsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt vinnanden förslag i prop. 1  

 
Proposition 3 Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt Gunilla Wolinders tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 
  
  
Proposition 4 Ordförande ställer fråga om nämnden beslutar enligt innevarande 

mål eller Presidiets mål inklusive Anna-Karin Tornemos 
tilläggsyrkande för VIVA och finner att nämnden beslutat enligt 
Presidiets förslag inklusive tilläggsyrkande. 

 
 Proposition 5 Ordförande frågar nämnden om övriga mål ska förlängas enligt 

Presidiets förslag och finner att så är fallet. 
 
Proposition 6 Slutligen frågar ordföranden om nämnden beslutar giltigheten om 

målen till och med 2022-12-31 enligt ordförandes förslag och 
finner att så är fallet. 

 
  
Beslut Sammanfattningsvis beslutar barn- och utbildningsnämnden 

fastställa följande mål för barn- och utbildningsnämnden att gälla 
till och med 2022-12-31:  

 
Verksamhets-område Nämndmål till och med 

2022-12-31 
Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska 
öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och skola för  
barn och elever bidrar det till att barn och  
elever får en trygg uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara  
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar inom 
förskolan, ska öka jämfört med 
andelen vid basåret 2017”. 
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 
 
 

 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 
2017.  
 

Genom att öka kunskapsresultaten ökar och 
förutsättningarna för att fler elever blir  
behöriga till nationella program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år med  
2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller 
alla styrelser och nämnder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation Centerpartiet genom Margareta Barkselius reserverar sig skriftligt 

mot beslutet om mål för förskolan. 

 

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan. 
 

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, studievägledning, 
SFI, integration, gymnasium – IM 
språk 

Antalet elever som läser SFI eller 
svenska som andra språk i 
kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på ett 
målinriktat och effektivt sätt ökar deras  
möjlighet till framtida egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta 
mål gäller alla styrelser och nämnder. 

Måltidsverksamheten Minst 88 % (85 %) av skolmaten 
ska lagas från grunden. 
Minst  40%  (30 %) av 
råvarorna ska vara ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska råvaror 
förbättrar Kungsör sin ranking i årets 
miljökommun. 
Fullmäktigemål: 
        4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi ska vara  
bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 
2019.  
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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§ 96 
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2019/5) 
Rektor Kristin Fernerud har lämnat avslag på ansökan till 
vuxenutbildning, akutsjukvård och vård och omsorg vid demens då 
sökande ej tillhör den prioriterade målgruppen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 97 
Meddelanden (BUN 2019/4) 
Liberalerna i Kungsör har lämnat en motion till 
Kommunfullmäktige om ” 2 lärar system på Kung Karl 7-9”. Som 
ett led i beredningen har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i 
uppdrag att utreda kostnaden för ett 2 lärarsystem på Kung Karl 
79. Dnr BUN 2019/157 
 
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en granskning av 
grundskolans måluppfyllelse. Kommunrevisionen önskar svar på 
vilka konkreta åtgärder barn- och utbildningsnämnden har för 
avsikt att vidta med anledning av lämnade synpunkter. Dnr BUN 
2019/154 
 
Polisanmälan om brand inne på en toalett på Kung Karls skola den 
28 november 2019. Dnr BUN 2019/156 

   Skolinspektionen - Anmälan mot Björskogsskolan BUN 2019/151 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. - Fastställt 
bidragsbelopp för 2020. Dnr BUN 2019/152 
 
 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 98 
Digital hantering av ärenden i Kungsörs 
kommun (BUN 2019/166) 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2019 att uppmana 
myndigheter verksamma inom Kungsörs kommun att fatta ett lika-
lydande beslut som kommunstyrelsen vad gäller gallring. Beslutet 
innebär att inkommande pappershandlingar från och med den 1 ja-
nuari 2020, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter 
gallras direkt. Nya ärenden kommer därefter endast att finnas i 
digitala akter i dokument- och ärendehanteringssystemet w3d3. 
 
För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Kungsör 
genom inköp av ett it-stöd, som i flertalet svenska kommuner. 
Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende dess-
utom skapa pappersakter med samma information, bestått. Det inne-
bär idag att vi har två uppsättningar av samma information, dels 
digitalt, dels på papper.  
 
Idag, 2019, inkommer allt färre handlingar till kommunen på pap-
per. Det innebär ett omfattande merarbete för kansliet att skriva ut 
dessa handlingar för att underhålla de båda systemen för lagring. 
Det är få handlingar som kräver namnunderskrifter och för den 
sakens skull behöver bevaras på papper. 
 
Att byta arbetssätt gällande handlingar är naturligt att göra vid ett 
årsskifte. Därför föreslås att alla ärenden startade till och med den 
31 december 2019 fortsatt är kompletta i pappersform medan ären-
den startade från och med den 1 januari 2020 enbart är kompletta i 
digital form, med ett bevarandekrav på handlingar i papper utifrån 
undantag enligt bilaga.   
 
Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i 
original utgör gallring enligt riksarkivets definitioner. Gallring av 
allmänna handlingar är tillåtet med stöd av arkivlagen men förut-
sätter att myndigheten fattat beslut om det. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16, § 214 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-13 med 

bilaga 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inkommande 

pappershandlingar, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att 
därefter gallras direkt. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershand-
lingar som inkommit till myndigheten från och med 2020-01-01.  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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