
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 13:00 Kommunhuset Hallsberg, Tornet

Övriga

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Daniel Jämsä, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare

Monica Spennare (S)
Jamal Bayazidi (S)
Cecilia Eriksson (S)
Anders Oxelgren (S)
Siv Pettersson (S)
Linda Eng (MP)
Göril Thyresson (V)
Emelie Mc Quillan (M)
Laura Hedlund (C)
Fredrik Askhem (L)
Sinnika Johannesson (SD)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S)
Ulf Ström (S), vice ordförande
Tomas Hagenfors (KD), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

2 - Omprioritering i investeringsbudget 
(18/BIN/46)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om hur investeringsbudgeten ska fördelas till 
kommunens fritidsanläggningar. I samband med ett erbjudande att byta ut konstgräset på 
Hallsbergs IP, fattades ett snabbt beslut vilket gjort att bildningsnämnden behöver prioritera om i 
investeringsbudgeten och skjuta några investeringar till kommande år.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 92 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Ärendet var en informationspunkt på 
nämndens sammanträde i juni och återkommer detta sammanträde för beslut.

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 28 augusti.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 28 augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ombudgetering

Expedieras till

Fritidschefen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

3 - Gymnasiebehörighet, slutbetyg 
vårterminen 2018 (17/BIN/345)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Gymnasiebehörigheten är en av de viktigaste frågorna för bildningsnämnden och 
bildningsförvaltningen. Den officiella statistiken och jämförelser presenteras först senare i höst. 
Bildningsförvaltningen presenterar den sammanställning som förvaltningen har gjort.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 93 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Gymnasiebehörigheten är något högre än föregående läsår. 
En mer utförlig sammanställning presenteras på nämndens sammanträde den 28 augusti.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse slutbetyg 2018
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

4 - Samordning av fritidshem och 
förskoleverksamhet under sommaren 
(18/BIN/398)

Föredragande Helena Finnman 14:00

Ärendebeskrivning

Under en period av fyra veckor (vecka 28 - 31) då de flesta barn är hemma, erbjuds förskola och 
fritidshem inte på alla förskolor och skolor. Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg har 
rätt till och erbjuds förskola och fritidshem. Anledningen till detta är att det är få barn, samtidigt 
som förskolans och fritidshemmens personal då kan få ut sin semester. Under sommaren har det 
framförts kritik från vårdnadshavare, då denne inte varit nöjd med samordningen.

Förskolechef redogör för samordningen under sommaren utifrån rådande förutsättningar och den 
kritik som har framkommit.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 94 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 28 augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse samordning
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

5 - Beslut om skolchef (18/BIN/399) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Från och med 2018-07-01 görs en ändring i skollagen och titeln skolchef införs, med tillhörande 
arbetsuppgifter. Bildningsnämnden ska därmed utse en skolchef utifrån den nya lagstiftningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 95 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Begreppet skolchef har skrivits in i skollagen, vilket gör att 
Hallsbergs kommun behöver ha en skolchef. Förvaltningens förslag är att förvaltningschefen blir 
tillika skolchef. Det kommer för närvarande inte innebära någon förändring i arbetsuppgifter för 
förvaltningschefen.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att förvaltningschefen för 
bildningsförvaltningen blir tillika skolchef.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse skolchef
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

6 - Delegationsordning för 
bildningsnämnden (18/BIN/395)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Delegationsordningen för bildningsnämnden behöver revideras. Anledningen är bland annat att det 
under 2018 har kommit både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag. Förskoleklassen blir 
också obligatorisk. Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för 
bildningsnämnden, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 96 2018)

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag till 
delegationsordning för bildningsnämnden enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse delegationsordning för bildningsnämnden
 Delegationsordning för bildningsnämnden

Expedieras till

Skoladministratörerna
Rektorer/förskolechefer
Kulturavdelningen
Fritidsavdelningen
Ekonomisekreterare
Ekonom för bildningsnämnden
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

7 - Beslut att utse ett nytt dataskyddsombud 
(18/BIN/264)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen började gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersatte 
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar 
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga myndigheter 
utser ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet är att vägleda kommunens 
verksamheter i arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen. Nämnden är 
personuppgiftsansvarig och ansvarar för att utse dataskyddsombudet. Enligt beslut §101, fattat av 
kommunstyrelsen 2017-10-10 så ska ett gemensamt dataskyddsombud utses för kommunen. 
Nuvarande dataskyddsombud har valt att gå vidare till annan tjänst. Bildningsnämnden måste 
därför utse ett nytt dataskyddsombud.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 97 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Beslutet innefattar att entlediga Ellinor Halldan från 
uppdraget.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget att utse Birgitta Rydén till 
dataskyddsombud och därmed entlediga Ellinor Halldan.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att utse Birgitta Rydén till 
dataskyddsombud och därmed entlediga Ellinor Halldan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse nytt dataskyddsombud
 Tjänsteskrivelse nytt dataskyddsombud
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

8 - Tematisk kvalitetsgranskning 
Skolinspektionen, läsåret 18/19 (18/BIN/381)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Under hösten 2018 och våren 2019 besöker Skolinspektionen ett antal skolor och huvudmän för att 
genomföra en tematisk kvalitetsgranskning. Bildningsförvaltningen informerar om denna 
granskning, där Långängskolan och Hallsbergs kommun kommer att granskas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 98 2018)

Förvaltningschefen informerar utskottet om ärendet. Skolinspektionen kommer att granska att 
grundskolans arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse granskning
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

9 - Information från personalavdelningen 
(18/BIN/396)

Föredragande Elsa Andersson 15:00

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har vid tidigare sammanträde beslutat att titta närmare på hur medarbetarna i 
bildningsförvaltningen upplever sin arbetssituation, samt i vilken utsträckning de utsätts för hot och 
våld. Representant från personalavdelningen presenterar statistik från medarbetarenkäten och de 
anmälningar som gjorts angående hot, våld och andra arbetsskador.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 99 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 28 augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse information

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-06-19 - 2017-08-27 presenteras på nämndens 
sammanträde den 28 augusti.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

11 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15 (18/BIN/4)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 28 augusti redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2017-06-19 - 2017-07-27.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman 
om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 101 2018)

Det har inkommit sammanlagt 5 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Rektor Marie Rundberg deltar på beredningsutskottets sammanträde för att informera utskottet 
om ett ärende på Östansjö skola.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 5 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-06-19 – 
2018-08-10.

Fredriksbergskolan 2 st
Förskolan Treudden 1 st
Sköllersta skolas fritidshem 2 st

Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En av anmälningarna handlar om konflikter i leken mellan flera barn som resulterar i fysiska 
kränkningar. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever som på rasten kommer i konflikt med varandra på 
fotbollsplanen. Den ene eleven säger saker till den andre eleven som svarar med putta och slå. 
Båda eleverna ska ha puttat varandra. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är 
nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som hotar elever och lärare i matsalen. Eleven ska samma 
dag också tagit strypgrepp på en annan elev. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är 
ännu inte avslutat.

Två av anmälningarna handlar om en elev som tagit strypgrepp på en annan elev. Den ena 
händelsen sker på grund av att den andra eleven hjälpte andra laget i fotboll att jämna ut siffrorna, 
vilket gjorde den förste eleven arg. Den andra händelsen den andre eleven ser på TV. 
Vårdnadshavare är informerade. Båda ärendena har utretts och är nu avslutade.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

13 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-08-28 

14 – Övriga frågor Föredragande  
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Omprioritering i investeringsbudget

2

18/BIN/46
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-08-08 Dnr:   18/BIN/46

Version 1.2

Omprioritering i investeringsbudget

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om hur investeringsbudgeten ska 
fördelas till kommunens fritidsanläggningar. I samband med ett erbjudande att byta 
ut konstgräset på Hallsbergs IP, fattades ett snabbt beslut vilket gjort att 
bildningsnämnden behöver prioritera om i investeringsbudgeten och skjuta några 
investeringar till kommande år. 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att göra en förändring i 
investeringsbudgeten enligt kultur- och fritidsavdelningens förslag.

Ärendet
Bildningsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om hur investeringsbudgeten ska 
fördelas till kommunens fritidsanläggningar. I samband med ett erbjudande att byta 
ut konstgräset på Hallsbergs IP, fattades ett snabbt beslut om att genomföra detta. 
Det gjordes även en professionell bedömning angående vad som skulle göras med 
det konstgräs som togs bort från Hallsbergs IP. Då skicket bedömdes vara gott och 
kunde återanvändas på annan yta tillfrågades föreningar i Hallsbergs kommun. Att 
skicka konstgräset på destruktion innebär relativt stora kostnader utan att det 
kommer någon till nytta. Pålsboda GOIF anmälde sitt intresse och var beredda att 
bidra med underarbetet och 80 000 till transport och installation. Totalt kostar 
transport och installation 580 000. Kommunen behöver därför investera 500 000 
kronor. Detta kan göras genom att man skjuter upp toppmålningen av löparbanorna 
på Hallsbergs IP (budgeterat med 400 000) samt skjuter på uppförandet av ett 
utegym som ännu inte fått någon bestämd placering (budgeterat med 120 000).

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Gymnasiebehörighet, slutbetyg vårterminen 
2018 

3

17/BIN/345
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-08-08 Dnr: 17/BIN/345

Version 1.3

Gymnasiebehörighet, slutbetyg vårterminen 2018 

Ärendebeskrivning
Gymnasiebehörigheten är en av de viktigaste frågorna för bildningsnämnden och 
bildningsförvaltningen. Den officiella statistiken och jämförelser presenteras först senare i höst. 
Bildningsförvaltningen presenterar den sammanställning som förvaltningen har gjort.

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Gymnasiebehörigheten är en av de viktigaste frågorna för bildningsnämnden och 
bildningsförvaltningen. Den officiella statistiken och jämförelser presenteras först senare i höst. 
Bildningsförvaltningen presenterar den sammanställning som förvaltningen har gjort och redogör 
även för hur lovskolan påverkat resultaten. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Page 18 of 48



Samordning av fritidshem och 
förskoleverksamhet under sommaren 

4

18/BIN/398
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-08-08 Dnr: 18/BIN/398

Version 1.3

Samordning av fritidshem och förskoleverksamhet under sommaren 

Ärendebeskrivning
Under en period av fyra veckor (vecka 28 - 31) då de flesta barn är hemma, erbjuds förskola och 
fritidshem inte på alla förskolor och skolor. Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg har 
rätt till och erbjuds förskola och fritidshem. Anledningen till detta är att det är få barn, samtidigt som 
förskolans och fritidshemmens personal då kan få ut sin semester. Under sommaren har det 
framförts kritik från vårdnadshavare, då denne inte varit nöjd med samordningen. 

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Under en period av fyra veckor (vecka 28 - 31) då de flesta barn är hemma, erbjuds förskola och 
fritidshem inte på alla förskolor och skolor. Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg har 
rätt till och erbjuds förskola och fritidshem. Anledningen till detta är att det är få barn, samtidigt som 
förskolans och fritidshemmens personal då kan få ut sin semester. Under sommaren har det 
framförts kritik från vårdnadshavare, då denne inte varit nöjd med samordningen. 

Förskolechef redogör för samordningen under sommaren utifrån rådande förutsättningar och den 
kritik som har framkommit.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Beslut om skolchef

5

18/BIN/399
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-08-08 Dnr: 18/BIN/399

Version 1.3

Beslut om skolchef 

Ärendebeskrivning
Från och med 2018-07-01 görs en ändring i skollagen och titeln skolchef införs, med tillhörande 
arbetsuppgifter. Bildningsnämnden ska därmed utse en skolchef utifrån den nya lagstiftningen. 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att förvaltningschefen för 
bildningsförvaltningen blir tillika skolchef.

Ärendet
Från och med 2018-07-01 görs en ändring i skollagen och titeln skolchef införs, med tillhörande 
arbetsuppgifter. Bildningsnämnden ska därmed utse en skolchef utifrån den nya lagstiftningen. 

Skollagen 2 kap. 8 b § träder i kraft 2018-07-01. Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608).

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Delegationsordning för bildningsnämnden
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18/BIN/395
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr: 18/BIN/395

2018-08-09

Delegationsordning för bildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för bildningsnämnden behöver revideras. Anledningen är bland annat att det 
under 2018 har kommit både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag. Förskoleklassen blir 
också obligatorisk. Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för 
bildningsnämnden, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag till
delegationsordning för bildningsnämnden enligt bilaga.

Ärendet
Delegationsordningen för bildningsnämnden behöver revideras. Anledningen är bland annat att det 
under 2018 har kommit både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag. Förskoleklassen blir 
också obligatorisk. 

De positioner i delegationsordningen som fått nya lagrum och/eller nya formuleringar, i och med de 
nya lagarna, har ändrats. Position 1.11 och 1.12 har utökats till att gälla mer än enbart 
förvaltningsrätten. Delegaten i position 2.3 och 2.13 har ändrats från rektor respektive 
ekonomisekreterare till förvaltningschef och position 2.16 och 2.17 har tillkommit. Kapitlen gällande 
förskoleklass och personalärenden har minskats ner på grund av att förskoleklassen från och med 
hösten 2018 blir obligatorisk samt att positionerna i kapitlet om personalärenden återfinns i 
kommunstyrelsens delegationsordning. Position 10.12 har kompletterats så att den nu även 
inkluderar studieförbund. 

Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för bildningsnämnden, enligt 
bilaga.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
Delegationsordning för bildningsnämnden
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Beslut att utse ett nytt dataskyddsombud

7

18/BIN/264
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2018-08-08 Dnr: 18/BIN/246

Version 1.3

Beslut att utse ett nytt dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen började gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersatte 
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar 
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga myndigheter utser 
ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet är att vägleda kommunens verksamheter i 
arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen. Nämnden är personuppgiftsansvarig och 
ansvarar för att utse dataskyddsombudet. Enligt beslut §101, fattat av kommunstyrelsen 2017-10-10 
så ska ett gemensamt dataskyddsombud utses för kommunen. Nuvarande dataskyddsombud har valt 
att gå vidare till annan tjänst. Bildningsnämnden måste därför utse ett nytt dataskyddsombud.

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås att utse Birgitta Rydén till dataskyddsombud.

Ärendet

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla och den ersätter den 
tidigare personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav 
på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, 
de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut 
om den personuppgiftsansvarig missköter sina uppgifter. Personuppgiftsansvarig är den myndighet 
som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska 
behandlas och vad de ska användas till. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på att alla 
offentliga myndigheter ska ha ett utsett dataskyddsombud. När ett dataskyddsombud ska utses, 
vilken kompetens den ska besitta och vad den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla för att 
dataskyddsombudet ska kunna fullgöra sitt uppdrag anges i artikel 37–39 i dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombudet är en oberoende roll/funktion vars uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontrollera att dataskyddsförordningen efterföljs i 
organisationen genom att bland annat samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter. Dataskyddsombudet ska rådfrågas i samtliga frågor som rör dataskydd och 
uppdraget innebär bland annat regelbundna rapporter direkt till högsta förvaltningsnivå och 
avstämningsmöten med nyckelpersoner i organisationen. Ombudet ska också fungera som 
kontaktperson för Datainspektionen, för de registrerade och för personalen inom organisationen och 
ska därför ha officiella och tydliga kontaktvägar för samtliga intressenter.

Personuppgiftsansvarig nämnd i varje kommun ansvarar för att Dataskyddsförordningens regler följs. 
Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. 

Dataskyddsombudet ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer. För att kunna utföra sitt 
uppdrag bör dataskyddsombudet ha goda kunskaper om Dataskyddsförordningen och om den 
nationella lagstiftning som påverkar personuppgiftsbehandlingar. Vidare bör ombudet ha goda 
kunskaper om organisationens verksamheter och ha en god kommunikations- och 
samarbetsförmåga. 
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Följande resurser/förutsättningar behöver Dataskyddsombudet: 

Den personuppgiftsansvariga nämnden ansvarar för att säkerställa att ombudet har ledningens stöd 
och de befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 
effektivt och oberoende sätt. 

• Ledningens stöd 

• Officiella och tydliga kontaktvägar för alla intressenter 

• Tillräcklig tid att för utföra/uppfylla sina skyldigheter 

• Tillgång till administrativt stöd, finansiella resurser, teknik, utrustning, personal etc. efter behov för 
att utföra/uppfylla sina skyldigheter 

• Ha rätt och möjlighet att samla information för att identifiera personuppgiftsbehandling 

• Ha rätt och möjlighet att analysera och kontrollera efterlevnaden av behandlingen 

• Ha rätt och möjlighet att informera, ge råd och utfärda rekommendationer till 
personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och andra intressenter 

Bildningsförvaltningen 

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Skolinspektionen granskar grundskolans arbete för att utbildningen
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 och våren 2019 besöker Skolinspektionen ett antal skolor och huvudmän för att 
genomföra en tematisk kvalitetsgranskning. Bildningsförvaltningen informerar om denna granskning, 
där Långängskolan och Hallsbergs kommun kommer att granskas. 

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Under hösten 2018 och våren 2019 besöker Skolinspektionen ett antal skolor och huvudmän för att 
genomföra en tematisk kvalitetsgranskning. I denna granskning kommer Långängskolan och 
Hallsbergs kommun att granskas. Skolinspektionen granskar då kvaliteten i rektorns och 
huvudmannens arbete med att, utifrån identifierade behov, skapa förutsättningar för att 
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att belysa följande 
frågeställningar:

1. I vilken utsträckning skapar rektor förutsättningar och arbetar för att utbildningen i skolenheten, 
utifrån identifierade behov, ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

2. I vilken utsträckning skapar huvudmannen förutsättningar och arbetar för att utbildningen på 
skolenheten, utifrån identifierade behov, ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Information från personalavdelningen

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har vid tidigare sammanträde beslutat att titta närmare på hur medarbetarna i 
bildningsförvaltningen upplever sin arbetssituation, samt i vilken utsträckning de utsätts för hot och 
våld.

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Bildningsnämnden har vid tidigare sammanträde beslutat att titta närmare på hur medarbetarna i 
bildningsförvaltningen upplever sin arbetssituation, samt i vilken utsträckning de utsätts för hot och 
våld. Representant från personalavdelningen presenterar statistik från medarbetarenkäten och de 
anmälningar som gjorts angående hot, våld och andra arbetsskador. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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