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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2018-03-14

Val av protokolljusterare

§ 20 Bokslut 2017 2018/62 041

§ 21 Budget 2019 - Pris- och volymförändringar 
driftbudget samt mål och nyckeltal

2018/68 041

§ 22 Investeringsbudget 2018 - Lärmiljöer 
Albäcksskolan

2018/63 041

§ 23 Investeringsbudget 2018 - Järnforsens skola 2018/63 041

§ 24 Taxor 2019 - Maxtaxa för förskola och 
fritidshem samt taxa skollokaler och 
musikskola

2017/456 049

§ 25 Information om skolskjutsar

§ 26 Närvarokontroll på IM-programmet 2017/23 612

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut

§ 28 Meddelande

§ 29 Digitala system för hantering av ansökan, 
köhantering och vistelsetid i förskola och 
fritidshem

2016/370 719

§ 30 Val av dataskyddsombud 2018/55 009

§ 31 Förskolor och skolor - Detaljplan för del av 
Hultsfred 3:1 och Hemmet 1 "Södra 
Ekeberg" förskola

2017/31 290

§ 32 Uppföljning av arbetet mot kränkande 
behandling utgår ur plan för uppföljning av 
verksamheten 2018

2017/430 003

§ 33 Planering av verksamhetsbesök den 25 april 
2018
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 20/2018 Dnr 2018/62 041

Bokslut 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2017 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2017.

Ärendebeskrivning
Controller Anncharlott Franzon har upprättat bokslut 2017 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Förvaltningens nettoavvikelse från 
budget uppgår till -14 013,3 tkr vilket betyder att 105,6 procent av budget 
har använts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2018-02-27
Kommentarer till budgetavvikelser 2017
Arbetsutskottet § 15/2018

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 21/2018 Dnr 2018/68 041

Budget 2019 - Pris- och volymförändringar 
driftbudget samt mål och nyckeltal
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om pris- och 
volymförändringar enligt ram i driftbudget 2019.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
följande ändringar av målnivåer och viktning i styrmodellen för förskola, 
fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning:

Förskola
Andel medarbetare som med chef kommit överens om utvecklingspunkter.
Höjd målnivå från 98,0 till 99,0.

Alla verksamheter
Mål: Beslutsprocesserna är välgrundade och tydliga
Andel skolledare som anser att beslutsprocesserna är välgrundade och 
tydliga. Höjd vikt från 33% till 50%.

Andel nämndsledamöter som anser att information till nämnden ger en 
tydlig bild av verksamheten. Sänkt vikt från 33% till 30%.

Andel nämndsledamöter som anser att beslutsunderlagen är välgrundade 
och tydliga. Sänkt vikt från 33% till 20%.

Fritidshem
Andel vårdnadshavare som upplever att barnet tycker att det är roligt att 
vara på fritids. Höjd målnivå från 91,0 till 95,0.

Andel vårdnadshavare som uppger att de har möjlighet att påverka 
verksamheten. Höjd målnivå från 80,0 till 85,0.

Andel vårdnadshavare som har blivit erbjudna utvecklingssamtal.
Sänkt målnivå från 100,0 till 80,0.

Andel barn som uppger att pedagogerna tar hänsyn till deras åsikter.
Höjd målnivå från 95,0 till 97,0.

Andel medarbetare som har genomgått kompetensutveckling utifrån 
utvecklingspunkter. Sänkt målnivå från 92,0 till 80,0.
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Grundskola
Andel medarbetare med behörighet att bedriva all undervisning i sin tjänst 
(lärarlegitimation finns där detta är ett krav).
Sänkt målnivå från 65,0 till 50,0.

Andel medarbetare som har genomgått kompetensutveckling utifrån 
utvecklingspunkter. Sänkt målnivå från 92,0 till 80,0.

Andel medarbetare som anser att utbildningen främjar ett hållbart samhälle 
som leder till en god miljö. Höjd målnivå från 60,0 till 90,0.

Gymnasium
Andel medarbetare med behörighet att bedriva all undervisning i sin tjänst 
(lärarlegitimation finns där detta är ett krav).
Sänkt målnivå från 75,0 till 50,0.

Sammanfattning
Förslag om pris- och volymförändringar samt mål och nyckeltal för barn- 
och utbildningsnämndens budget 2019.

Ärendebeskrivning
Under arbetet med budgetramen 2019 har prisförändringar och 
volymförändringar tagits fram. Dessa beräknas enligt direktiv från 
ekonomikontoret. Prisförändringar består av bland annat hyresförändringar 
gentemot budget föregående år. Volymförändringar består bland annat av 
budgetförändringar som orsakats av minskat/ökat elevunderlag. Summan 
av pris- och volymförändringarna är den totala förändringen av 2019 års 
budgetram i jämförelse med budgeten 2018.

Rektorsgruppen har tagit fram förslag för nya mål och nyckeltal till barn- 
och utbildningsnämndens styrmodeller. Förslaget presenterades vid 
nämndens utvärderingsdagar. De verksamheter som har en egen styrmodell 
är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Vid nämndens sammanträde redogör barn- och utbildningschef Martin 
Snickars för förslaget på nya mål och nyckeltal. 

Beslutsunderlag
Volymförändringar driftbudget 2019
Prisförändringar 2019
Förslag om förändringar av mål och nyckeltal i styrmodellen 2019 för 
förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Skickas till
Kommunfullmäktige
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BUN § 22/2018 Dnr 2018/63 041

Investeringsbudget 2018 - Lärmiljöer 
Albäcksskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa inventarier till 
Albäcksskolan för en kostnad av 3 133 500 kronor. Kostnaden tas av 
investeringsbudget för 2018.

Då investeringen överstiger 1 000 000 kronor så begär barn- och 
utbildningsnämnden starttillstånd från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Investering i nya lärmiljöer på Albäcksskolan. Den totala kostnaden för nya 
inventarier till hela Albäcksskolan går på 3 133 500 kronor och tas av 
investeringsbudget för 2018.

Ärendebeskrivning
På arbetsmiljöronden 2017 framkom stora behov av att förändra 
lärmiljöerna på Albäcksskolan. Lärmiljöerna är i stort sett samma som när 
skolan byggdes på 1970-talet. Läroplanen har förändrats flera gånger och 
idag finns det ett stort behov av att kunna samverka, diskutera och arbeta 
med digitala verktyg i undervisningen. Möblerna i klassrummen är gamla 
och det saknas laddmöjligheter för elevernas datorer.

Det finns ett behov av flexibla lärmiljöer där klassrummen kan möbleras 
om och förändras utifrån undervisningens behov. Att förändra lärmiljöerna 
på Albäcksskolan skulle innebära stora förbättringar ur många olika 
perspektiv. Forskning visar att en stimulerande lärmiljö skapar bättre 
förutsättningar för lärande. 

Genom att skapa lärmiljöer som ger möjlighet att utnyttja de digitala 
verktyg fullt ut som skolan har idag med en dator per elev skulle ge större 
möjligheter att förbättra studieron och höja motivationen hos eleverna 
vilket kan leda till en högre måluppfyllelse.

Albäcksskolan har även behov av att förändra möbleringen i entréhallen, 
cafeterian och korridorer. Genom att förändra möbleringen i korridorer och 
riva väggarna i cafeterian samt ändra elevskåpens placering frigörs yta för 
mötesplatser. Förändringen gör även att skymda platser som upplevs 
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otrygga försvinner. 

En inspirerande lärmiljö skulle även skapa bättre förutsättningar för 
Albäcksskolan att behålla befintlig personal samt rekrytera ny personal. 
Genom att utveckla inspirerande lärmiljöer skapas en bra och trivsam 
arbetsmiljö för skolans 75 anställda och 400 elever. 

En satsning på hela skolan gör att elever och personal inte bara får en bra 
lärmiljö i klassrummen utan de får också möjlighet att mötas i en cafeteria 
där fler sittplatser och möjligheter till aktiviteter skapas. 

Kostnader:
- Inventarier till cafeteria och entré 187 000 kronor
- Inventarier till allmänna utrymmen 69 000 kronor
- Skåp till 400 elever 650 000 kronor
- Inventarier till grupprum för elever 61 500 kronor
- Inventarier till konferensrum och samtalsrum 70 000 kronor
- Inventarier till personalrum 22 000 kronor
- Inventarier till arbetsrum 140 000 kronor
- Inventarier och laddhubbar till 19 klassrum 1 250 000 kronor
- Inventarier till ämnessalar slöjd, bild, no, teknik, studi-on, 7-9:an 474  000 

kronor
- Inventarier till samlingssal 80 000 kronor
- Mörkläggningsgardiner till alla klassrum 130 000 kronor

Den totala kostnaden för nya inventarier till hela Albäcksskolan går på 
3 133 500 kronor och tas av investeringsbudget för 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 17/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-03-13

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Anncharlott Franzon, controller

___

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-14

1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 23/2018 Dnr 2018/63 041

Investeringsbudget 2018 - Järnforsens skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 500 000 kronor till inventarier, 
ytskikt och lekplatsutrustning till Järnforsens skola. Kostnaderna tas av 
investeringsbudget 2018.

Sammanfattning
Investering i inventarier, ytskikt och lekplatsutrustning till Järnforsens 
skola.

Ärendebeskrivning
Järnforsens skola har behov av att förnya inventarier i klassrum, 
personalrum och konferensrum till en kostnad av 200 000 kronor. Det finns 
även behov av att förbättra ytskikt i en del av skolans lokaler till en kostnad 
av 150 000 kronor. Kostnader för ny lekplatsutrustning på skolgården 
uppgår till 150 000 kronor. Den totala kostnaden för inventarier, ytskikt 
och lekplatsutrustning uppgår till 500 000 kronor och tas av 
investeringsbudget för 2018.

Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2015-11-11, § 124/2015 
beslutades att fastställa förslaget till plan för investeringar 2016.  I beslutet 
ingick att utföra följande åtgärder på Järnforsens skola:

Förbättringsåtgärder utfördes till en kostnad av 1,6 miljoner kronor under 
2016.

I åtgärder 2016 ingick:

- Riva ut inredning och material i källaren
- Renovera tak, renovera fuktskadad vägg
- Bygga om gamla toaletterna till grupprum/förråd
- Renovera/byta utfackningsväggar
- Nya ytskikt i en del av lokalerna
- ytskikt i en del lokaler

Efter genomförd arbetsmiljörond 2017 beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att 

- installera fler radiatorer i källare
- utöka belysningen utomhus på skolbyggnad och vid parkering
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Utöver tidigare utförda åtgärder under 2016 och 2017 har det framkommit 
att det finns behov av att förnya inventarier i klassrum, personalrum och 
konferensrum till en kostnad av 200 000 kronor.

Det finns även ett behov av att förbättra ytterligare ytskikt i en del av 
skolans lokaler som är slitna till en kostnad av 150 000 kronor.

Järnforsens skola har också behov av förnyad lekplatsutrustning på 
skolgården. Gammal lekplatsutrustning är utdömd och ska tas bort. 
Kostnader för ny lekplatsutrustning och arbete uppgår till en kostnad av 
150 000 kronor. 

De totala kostnaderna för inventarier, nya ytskikt i skollokalerna och 
lekplatsutrustning uppgår till en kostnad av 500 000 kronor och tas av 
investeringsbudget för 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 21/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-03-13

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 24/2018 Dnr 2017/456 049

Taxor 2019 - Maxtaxa för förskola och 
fritidshem samt taxa skollokaler och 
musikskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att 
terminsavgiften tas bort från musikskolan men instrumenthyran kvarstår. 

Sammanfattning
Utredning av vad en avgiftsfri musikskola skulle innebära samt förslag till 
taxa för musikskolan 2019. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13, § 132/2017, beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa taxor och taxebestämmelser för förskola 
och fritidshem och för skollokaler budgetåret 2019 enligt förslaget. 
Beträffande taxor för musikskola beslutade barn- och utbildningsnämnden 
att ge barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att utreda vad en 
avgiftsfri musikskola skulle innebära. Utredningen skulle vara klar till 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i mars 2018. 

Vid dagens sammanträde redogör Martin Snickars för utredningen av vad 
en avgiftsfri musikskola skulle innebära samt förvaltningens förslag till 
taxa för musikskolan 2019. 

Yrkande
Lennart Eklund, C, röstar bifall för arbetsutskottets förslag att 
terminsavgiften halveras till 340 kronor/termin samt att det avgiftsfria 
första året tas bort. Instrumenthyran kvarstår utom för tuba, trombon, horn, 
cello och kontrabas som ska vara avgiftsfria att hyra. 

Börje Helgesson, L, yrkar att terminsavgiften tas bort från musikskolan 
men att instrumenthyran kvarstår. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag eller enligt Börje Helgessons yrkande. Ordförande 
fastställer att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag varpå omröstning begärs. 
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Omröstningsordning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstningsordning: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag att terminsavgiften halveras till 
340 kronor/termin samt att det avgiftsfria första året tas bort. 
Instrumenthyran kvarstår utom för tuba, trombon, horn, cello och kontrabas 
som ska vara avgiftsfria att hyra. 

Nej-röst för Börje Helgessons yrkande att terminsavgiften tas bort från 
musikskolan men att instrumenthyran kvarstår.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag mot 6 nej-röster för 
Börje Helgessons yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt 
Börje Helgessons yrkande att terminsavgiften tas bort från musikskolan 
men att instrumenthyran kvarstår. 

Röstningsresultatet finns i närvarolistan sist i protokollet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 16/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

___

12



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-14

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 25/2018

Information om skolskjutsar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Michael Lejonhud, näringslivsstrateg, och Ulrika Stolt, 
skolskjutshandläggare, informerar om skolskjutsar och de regler som gäller.

___
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BUN § 26/2018 Dnr 2017/23 612

Närvarokontroll på IM-programmet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Information om närvarokontrollen på IM-programmet vid Hultsfreds 
gymnasium.

Ärendebeskrivning
Vid nämnden 2017-01-25, § 8/2017, framförde Mikael Lång, S, att 
frånvarokontrollen på IM-programmet vid Hultsfreds gymnasium inte 
fungerar. Han yrkade på att den ska igång omedelbart. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att Hultsfreds gymnasium ska ha en digital 
närvarokontroll på IM-programmet med omedelbar verkan.

Uppföljning har redovisats för nämnden 2017-02-15, § 9/2017, samt 2017-
03-15, § 31/2017.

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschef Martin 
Snickars för närvarokontrollen på IM-programmet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 14/2018

___
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BUN § 27/2018

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts.

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-03-05 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:

Arbetsutskottet 2018-03-05

Rektor Aina Kalle – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Andreas Ekberg – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Anna Källåker – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 1 st
Pkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 3 st

Rektor Daniel Axelsson – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-03-05
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st 
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 9 st
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Rektor Karolina Karlsson – 2018-03-05
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 1 st
Pkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 1 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-03-05
Pkt 1.11 Föra talan i ärenden och överklaga till domstol, 1 st
Pkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 6 st
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 6 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Ordförande Pär Edgren – 2018-03-05
Pkt 1.9 Avstängning i de frivilliga skolformerna, 2 st

Rektor Sören Reichenberger – 2018-03-05
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-03-05
Rapport delegationsbeslut 2018-03-05

___
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BUN § 28/2018

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Maxtaxa, ändring av fastställda bidragsramar för 2018 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär
17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-
/kulturskolorna för kalenderåret 2018 

3. Kommunfullmäktige
2018-02-05, § 8/2018: Inför budget 2019 – ramberäkning och 
övergripande mål presenteras
2018-02-05, § 10/2018: Omfördelning av medel inom 
åtgärdsplanerna asyl- och integration (”Fri500”)
2018-02-05, § 12/2018: Lekplatsutredningen
2018-02-05, § 13/2018: Svar på motion från Mikael Lång och 
Lizette Wästerlund, båda S, om utökad barnomsorg på kvällar och 
helger

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02-27, § 35/2018: Ung Företagsamhet – höjd avgift

5. Barn- och utbildningsförvaltningen
Redovisning av statsbidrag för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever

     ___
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BUN § 29/2018 Dnr 2016/370 719

Digitala system för hantering av ansökan, 
köhantering och vistelsetid i förskola och 
fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa in ett digitalt system för 
ansökan och köhantering till förskola och fritidshem. Kostnaderna tas inom 
befintlig budget.

Sammanfattning
Inköp av ett digitalt system för ansökan och köhantering till förskola och 
fritidshem. 

Ärendebeskrivning
Det finns ett behov av ett digitalt system för ansökan och köhantering till 
förskola och fritidshem. 

Skoladministrationen har ett behov av ett digitalt system för att 
vårdnadshavarna ska kunna ansöka om plats i förskola och fritidshem. Det 
finns även ett behov av att kunna administrera kö och erbjudande av plats i 
samma system.

Idag sker all ansökan om plats, inkomstförfrågan, erbjudande om plats via 
pappersblanketter. Kön till förskolorna hanteras via administrationens 
befintliga system men samordnas inte i en gemensam kö utan sker separat 
till varje förskola. Köhanteringen blir därmed svår att hantera. 

Ett digitalt system skulle även förbättra servicen för vårdnadshavarna som 
ansöker om plats. Ett digitalt system ger automatiskt bekräftelse att 
ansökan är mottagen och det underlättar möjligheten att komplettera och 
uppdatera ansökan om uppgifterna förändras under kötiden.

All hantering av plats och inkomstuppgifter kan skötas digitalt och kan 
minska arbetsbelastningen för skoladministrationen på sikt samt underlätta 
köhanteringen för förskolecheferna. 

Kostnaden för ett digitalt system för ansökan och köhantering kostar 
139 000 kronor i licensavgift första året samt en årlig avgift på 67 680 
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kronor. Utöver licensavgift och årsavgift tillkommer även en 
införandeavgift på 89 100 kronor som innehåller projektadministration, 
kostnad för projektmöten, administratörsutbildning samt 
systemuppbyggnad. Den totala kostnaden för systemet blir 228 100 kronor 
första året och en årlig avgift på 67 680 kronor från och med andra året. 
Kostnaderna tas inom befintlig budget.

Barn- och utbildningsförvaltningen avvaktar vidare utredningar av digitala 
system för pedagogisk dokumentation och mätning av vistelsetid i förskola 
och fritidshem.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 18/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-03-13

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 30/2018 Dnr 2018/55 009

Val av dataskyddsombud

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser Felicia Kurjenkallio till dataskyddsombud 
från och med 25 maj 2018.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arkivtjänsteman Anne Perssons 
nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 
2018.

Som barn- och utbildningsnämndens kontaktperson gällande 
personuppgiftsfrågor kvarstår nämndsekreterare Lena Carlsson. 

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter nuvarande 
personuppgiftslagen. I och med detta ska ett dataskyddsombud utses. Uppdraget 
som personuppgiftsombud kommer att upphöra i och med ny förordning. Det 
kommer fortfarande vara viktigt att varje nämnd och styrelse hanterar och 
ansvarar för sina behandlingar på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den 
gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgifter får behandlas och 
att behandlingarna dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, 
informationsskyldigheten ökar, de personuppgiftsansvarigas ansvar och 
skyldigheter förtydligas. Sanktionsavgifter kan delas ut om den 
personuppgiftsansvarige missköter sina uppgifter. 

För att kommunen ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett rättssäkert 
och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig struktur för detta 
arbete. Respektive nämnd och styrelse samt kommunägda bolag är 
personuppgiftsansvariga för sina verksamhetsområden. 

Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och radering 
av personuppgifter.

Varje personuppgiftsansvarig ska föra en förteckning över vilka 
personuppgiftsbehandlingar som finns i dennes verksamhet. Detta sker genom 
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inventering och dokumentering av vilka behandlingar som finns. 
Personuppgiftsansvarig måste kunna visa att dataskyddsförordningens 
bestämmelser följs. 
Utöver förteckningen så kan andra sätt att uppfylla detta krav vara att införa en 
effektiv policy för dataskydd och tydliga rutiner vid hanteringen av 
personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter som hanteras, varifrån de samlades in och 
till vem uppgifterna har lämnats ut.

Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver en konsekvensbedömning 
av den personuppgiftsansvarige innan behandling av särskilt känsliga uppgifter 
sker. I det arbetet måste dataskyddsombudet rådfrågas. Handläggaren ska 
samråda med samt få råd och stöd av kommunens dataskyddsombud i sitt 
arbete. Vidare lämnar handläggaren nödvändiga uppgifter/underlag till 
dataskyddsombudet. 

Respektive personuppgiftsansvarig ska ta beslut om att utse dataskyddsombud 
och anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till Datainspektionen. 

Roll och ansvar för dataskyddsombudet
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för 
personuppgiftsbehandlingar och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt 
uppdrag. Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till den 
personuppgiftsansvarige. 

Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera direkt till respektive 
förvaltning. Självklart är ombudet bunden till sekretess och tystnadsplikt. 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras så att ombudet är 
lättillgängligt för de registrerade. Dataskyddsombudet får ha andra 
arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda till en intressekonflikt för 
ombudet. 

Förslag
Föreslås att kommunstyrelsen, nämnder och berörda kommunägda bolag 
beslutar utse Felicia Kurjenkallio till dataskyddsombud från och med 25 maj 
2018.

Samtidigt föreslås att arkivtjänsteman Anne Perssons nuvarande uppdrag som 
personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018. (Barn- och 
utbildningsnämnden 2015-08-19, § 80/2015). 

Notering
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för 
kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Arbete pågår och har 
ännu inte slutförts, mer information om detta finns i SOU 2017:39
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Bilaga
SKL:s vägledning 
https://skl.se/download/18.2ced2eb215cc46662ca11a3a/1498030987866/V%C3
%A4gledning%20kring%20dataskyddsombud.pdf

Information från Datainspektionen 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsombud/ 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-02-19
Vägledning kring dataskyddsombud från SKL

Skickas till
Felicia Kurjenkallio, administratör
Anne Persson, arkivtjänsteman

___
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BUN § 31/2018 Dnr 2017/31 290

Förskolor och skolor - Detaljplan för del av 
Hultsfred 3:1 och Hemmet 1 "Södra Ekeberg" 
förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inte något att erinra efter granskning av 
förslaget till detaljplan. 

Sammanfattning
Möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för del av Hultsfred 3:1 och 
Hemmet 1. 

Ärendebeskrivning
Utvecklingsavdelningen och miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit 
fram ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Hultsfred 3:1.
Förslaget är skickat till barn- och utbildningsnämnden för möjlighet till 
granskning och synpunkter. Eventuella synpunkter lämnas senast 2018-03-
19.

Beslutsunderlag
Underrättelse granskning 2018-02-23
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning rev. 2018-02-08
Behovsbedömning 2017-09-08
Samrådsredogörelse

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

___
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BUN § 32/2018 Dnr 2017/430 003

Uppföljning av arbetet mot kränkande 
behandling utgår ur plan för uppföljning av 
verksamheten 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppföljningen av förskolors och 
skolors arbete mot kränkande behandling utgår ur nämndens ”Plan för 
barn- och utbildningsnämndens uppföljning av verksamheten 2018”.

Sammanfattning
Uppföljning av arbetet mot kränkande behandling utgår ur barn- och 
utbildningsnämndens plan för uppföljning av verksamheten 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens ”Plan för uppföljning av 
verksamheten 2018” så ska nämnden ha en uppföljning av förskolors och 
skolors arbete mot kränkande behandling i mars 2018. 

Ordförande Pär Edgren, M, föreslår att den uppföljningen utgår i år. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 24/2018

Skickas till
Sören Reichenberger, rektor
Daniel Axelsson, rektor
Lars-Göran Larsson, rektor

___
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BUN § 33/2018

Planering av verksamhetsbesök den 25 april 
2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra verksamhetsbesök 
den 25 april 2018 enligt det föreslagna besöksschemat. Fokusfråga ska 
vara: Presentation av enhetens resultat samt hur enheten kommer att arbeta 
framåt utifrån resultaten. 

Förskolechefer och rektorer har i uppdrag att tillsammans arrangera 
besöken vid sina respektive enheter samt att bjuda in aktuella ledamöter.

Sammanfattning
Planering och besöksschema för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsbesök den 25 april 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan ska nämndens 
ledamöter göra verksamhetsbesök innan nämndens sammanträde den 25 
april 2018. Enligt barn- och utbildningsnämnden plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så är det förskolor och ytterskolor som ska besökas på 
vårterminen. Nämnden har tidigare beslutat att besöka Nya Centralskolan i 
Virserum både på vårtermin samt hösttermin. 

Vid verksamhetsbesöken ska det vara en fokusfråga som beslutas av 
nämnden månaden innan besöken. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök genomförs från kl. 8.00 
och fram till lunch. Ledamöterna återrapporterar från verksamhetsbesöken 
på nämnden samma dag. 

Förskolechefer och rektorer har i uppdrag att arrangera besöken vid sina 
respektive enheter samt att bjuda in aktuella ledamöter.
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Förslag till besöksschema den 25 april 2018:

Björkens förskola och Järnforsens skola –
Lennart Eklund

Evahagens förskola och Nya Centralskolan –
Nermina Mizimovic och Göran Gustafsson

Venhaga förskola och Venhagskolan – 
Mikael Lång

Furuängens förskola och Emådalskolan – 
Christel Rüdiger Karlsson

Ekbackens förskola och Vena skola – 
Kjell Mellberg

Silverliljans förskola och Silverdalens skola – 
Åsa Landberg

Råsebäcks förskola och Oredans förskola – 
Pär Edgren

Stålhagens förskola och Silverslättens förskola – 
Anne-Charlotte Cederberg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-03-06

Skickas till
Ledamöterna via Netpublicator
Samtliga skolledare
Rektor för Nya Centralskolan

___
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 24
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Pär Edgren (M) X X

2 Lennart Eklund (C) X X

3 Mikael Lång (S) X X

4 Anne-Charlotte Cederberg, (KD) Börje Helgesson (L) X X

5 Åsa Landberg (C) X X

6 Nermina Mizinovic (S) Rickard Wästerlund (V) X X

7 Christel Rüdiger Karlsson (S) X X

8 Kjell Mellberg, (S) X X

9 Göran Gustafsson (SD) X X
                 3       6

§ 24/2018 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag att terminsavgiften halveras till 340 kronor/termin samt att det 
avgiftsfria första året tas bort. Instrumenthyran kvarstår utom för tuba, trombon, horn, cello och kontrabas 
som ska vara avgiftsfria att hyra.
Nej-röst för Börje Helgessons yrkande att terminsavgiften tas bort från musikskolan men att 
instrumenthyran kvarstår.  
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