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Information till nyanställda inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

Myndighet  

Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvalt-

ningen. Barn- och utbildningsnämnden är den myndighet som ansvarar för sko-

lor och förskolor i vår kommun.   

 

Allmänt om inkomna och upprättade handlingar 

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen. Den innebär 

att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän hand-

ling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hand-

lingen ska använda till. 

 

En allmän handling kan vara en text, en bild, ett sms eller ett meddelande i 

röstbrevlådan. Med andra ord är en handling något som innehåller information 

av något slag. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en 

ska kunna läsa dem. 

 

En handling eller uppgift är hemlig endast med stöd av bestämmelser i offent-

lighets- och sekretesslagen. En prövning om en handling eller en uppgift ur en 

handling kan lämnas ut ska alltid göras i det enskilda fallet. Det är barn- och 

utbildningschefen som har möjlighet att lämna avslag när någon vill ha ut en 

handling och du inte vill lämna ut den.  
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Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om 

den kommit in till eller upprättad där. Det är inte enbart det som kommer in el-

ler upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar. Även 

handlingar som kommer direkt till verksamheter, t.ex. en förskola eller skola, 

är allmänna handlingar.  

 

Handlingen anses även ha kommit in om den t.ex. överlämnats till dig utanför 

arbetsplatsen eller till din e-postadress. Vart eller hur handlingen är levererad 

är ovidkommande.  

 

Handlingar som du skickar anses som upprättade och är då allmänna hand-

lingar.  

 

Det är mycket viktigt att allmänna handlingar diarieförs eller registreras. Om 

handlingen inte diarieförs begränsas allmänhetens och massmedias möjligheter 

till insyn. Det strider mot andan i såväl tryckfrihetsförordningen som offentlig-

hets- och sekretesslagen. Man behöver inte diarieföra sådan post som kan hål-

las ordnad på annat sätt, så att det utan svårigheter kan fastställas om handling 

har kommit in eller upprättats. Sådan post kan t.ex. vara cirkulär som hålls ord-

nade i egna pärmar. 

 

Handlingar som ska registreras lämnas till skoladministratörerna eller nämnd-

sekreteraren för registrering.  

 

Serviceskyldighet 

Serviceskyldigheten gäller varje vardag. Vid begäran om utlämnande av hand-

ling ska den som har handlingen ta ställning till utlämnande eller avslag. Om 

du anser att en handling inte bör lämnas ut med stöd av offentlighets- och sek-

retesslagen så är det barn- och utbildningschefen som  kan ta beslut om avslag 

på begäran om utlämnande av allmän handling. Vid avslag ska även bifogas in-

formation om hur man överklagar. Skyndsamhet är också något som är viktigt. 

JO skriver att annat administrativt arbete ska läggas åt sidan för att ta hand om 

begäran.     

 

Arkiv 

Alla handlingar som kommit in eller upprättats inom verksamheterna tillhör 

myndigheten. De ska gallras/bevaras enligt den antagna dokumenthanterings-

planen. För att lätt kunna hitta handlingar så är det viktigt att planen följs.  

 

Ska personuppgifter bevaras måste de skrivas ut på papper och innehålla per-

sonnummer för säker identifiering.  
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Vid överlämnande till centralarkivet ska handlingar vara rensade av dig.  

Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan hittar du på kommu-

nens hemsida http://www.hultsfred.se/ under Anställd/Skolan.  

 

Sociala medier 

Användandet av sociala medier i tjänsten sker enbart på uppdrag från närmaste 

chef. Närvaro i sociala medier ska anmälas till och godkännas av informations-

avdelningen. Den ska regelbundet få tillgång till statistiken. Närvaron ska följa 

kommunens riktlinjer för sociala medier. Gallring sker enligt antagna gallrings-

regler. En gång i halvåret eller inför stora förändringar ska en skärmdump spa-

ras och arkiveras. 

 

Instruktion för vår närvaro på sociala medier hittar du på kommunens hemsida 

http://www.hultsfred.se/  under Policy & riktlinjer.  

 

Offentlighet och sekretess 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till 

insyn i statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer 

till uttryck på olika sätt:  

• Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar: allmänna handling-

ars offentlighet 

• Tjänstemän och andra som arbetar i kommunen har rätt att berätta vad 

de vet för utomstående: yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.  

• Tjänstemän och andra i kommunens tjänst har normalt rätt att lämna 

uppgifter till tidningar, radio och TV för publicering eller att själva of-

fentliggöra uppgifter. Rätt att meddela och offentliggöra uppgifter 

 

Vilka allmänna handlingar får hållas hemliga? 

I tryckfrihetsförordningen räknas upp vilka intressen som får skyddas genom  

att allmänna handlingar hålls hemliga: 

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig  

organisation, 

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 

3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 

4. intresset att förebygga eller beivra brott, 

5. det allmännas ekonomiska intresse, 

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 

7. intresset att bevara djur- eller växtart. 

 

Allmänna handlingar får inte hållas hemliga för att skydda några andra intres-

sen än dem som räknas upp ovan. I vilka fall allmänna handlingar är hemliga 

anges i offentlighets- och sekretesslagen.  

http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/skolan/
http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/skolan/
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Offentlighets- och sekretesslagen 

I offentlighet- och sekretesslagen kap. 23 kap. §§ 1-5 framgår vilken sekretess 

som gäller i förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, fritidshem, special-

pedagogisk stödverksamhet samt annan utbildningsverksamhet som hänför sig 

till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkesväg-

ledningen. 

 

Där framgår bl.a. att sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga för-

hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde el-

ler någon närstående till denne lider men.  

 

 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.  

 

I 39 kapitlet framgår vilken sekretess som gäller till skydd för enskild i perso-

naladministrativ verksamhet. 

 

Läs mer i lagtexten på http://www.notisum.se   

 

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

Den tystnadsplikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen inskränker 

rätten, enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, att med-

dela och offentliggöra uppgifter. 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur vi får behandla personuppgifter. 

Det måste vara tydligt vilket ändamålet är med att samla in personuppgifter. 

Det måste också finnas en rättslig grund för att samla in dem.   

 

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Till sin hjälp har de 

ett dataskyddsombud. Alla behandlingar av personuppgifter måste anmälas till 

nämnden som för ett register på aktuella behandlingar. Registret är en total 

kartläggning av alla behandlingar som utförs inom nämndens verksamheter.  

 

Samlar, lagrar eller använder du uppgifter såsom t.ex. namn, adress, plats, e-

post, telefonnummer eller foton på personer måste du rätta dig efter reglerna i 

GDPR. Du ska också skriva en anmälan om behandling för alla personuppgif-

ter som samlas in. I behandlingen ska du bland annat ange vad du registrerar 

och varför samt vilken rättslig grund du stödjer dig på.  

 

http://www.notisum.se/
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Blankett för anmälan om behandling av personuppgifter hittar du på kommu-

nens hemsida http://www.hultsfred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behand-

ling-av-personuppgifter/  

 

Varje fysisk person har rätt att få veta om vi behandlar dennes personuppgifter. 

De har också rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade eller raderade.  

 

Skicka aldrig känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter via e-post, till 

exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsik-

ter. Om du får e-post med personuppgifter, för över personuppgifter till andra 

system och radera mejlet. 

 

Barn och elever med skyddade personuppgifter 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer och en handlings-

plan för barn- och elever med skyddade personuppgifter. Du hittar den på kom-

munens hemsida: http://www.hultsfred.se/artikel/riktlinjer-for-hantering-av-

barn-och-elever-med-skyddade-personuppgifter/  

 

Förbud mot kränkande behandling och diskriminering 

Det finns ett förbud mot kränkande behandling i förskolan och skolan. Den in-

nebär också en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande 

behandling. Det finns också ett diskrimineringsförbud inom förskola och skola.  

När du som lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att 

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i sam-

band med verksamheten är du skyldig att anmäla detta till rektorn. Det gör du 

genom systemet KB Process. En länk till anmälan får du från din rektor. 

När du som rektor får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att an-

mäla detta till huvudmannen. Det görs i systemet KB Process.  

En utredning av omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska sedan 

göras skyndsamt. Det är du som rektor som har delegation från barn- och ut-

bildningsnämnden att skyndsamt göra utredningen. Även den görs i systemet 

KB Process. 

Styrdokument och blanketter  

De flesta styrdokument och blanketter som gäller inom barn- och utbildnings-

förvaltningen hittar du på kommunens hemsida http://www.hultsfred.se/ under 

Anställd/Skolan.  

 

http://www.hultsfred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behandling-av-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behandling-av-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behandling-av-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behandling-av-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/artikel/riktlinjer-for-hantering-av-barn-och-elever-med-skyddade-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/artikel/riktlinjer-for-hantering-av-barn-och-elever-med-skyddade-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/artikel/riktlinjer-for-hantering-av-barn-och-elever-med-skyddade-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/skolan/
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Grafisk profil 

Kommunen har en grafisk profil. Du ska alltid använda dig av den i allt du 

skriver och producerar. Du hittar en värdehandbok på kommunens hemsida. 

https://www.hultsfred.se/files/2012/12/grafisk-profil-2.0.pdf. Den visar hur 

kommunen profilerar sig grafiskt (färg och form). Den ger också en introdukt-

ion till vad kommunen vill att varumärket ska stå för.  

 

Använd dig av de mallar som finns. I Word använder du mallarna som finns 

under fliken Tillägg/Välj mall. Andra mallar t.ex. för att skapa blanketter med 

finns under OFF:/Mallar.  

 

 

https://www.hultsfred.se/files/2012/12/grafisk-profil-2.0.pdf

