
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-01-30 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 13:00 Kommunhuset Hallsberg, Hörnet

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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1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

4. Val av justerare
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2 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 
för bildningsnämnden, Hallsbergs kommun 
(18/BIN/36)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut år 2017 för 
bildningsnämnden. Handlingarna läggs på bordet på nämndens sammanträde den 30 januari.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 2 2018)

Ekonom Daniel Jämsä informerar utskottet muntligt om ärendet då inga handlingar finns att 
tillgå.

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Daniel Jämsä
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3 - Återrapportering av den interna 
kontrollen år 2017 (17/BIN/31)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Det är varje nämnds 
ansvar att årligen anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollen avser ekonomiska, 
administrativa och övriga rutiner samt beslut i alla verksamheter inom bildningsnämnden. 
Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som kontroll ska göras på under ett budgetår. 
I samband med nämndens behandling av årsbokslutet ska resultatet av arbetet med intern 
kontroll redovisas. I bildningsförvaltningens verksamhetsberättelse redovisas resultatet av 
arbetet med intern kontroll, se kapitel 10.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 3 2018)

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Daniel Jämsä
Ekonomisekreterare
Rektorer och förskolechefer
Administrativ samordnare
Fritidschef
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4 - Tillgången till internet i skola och förskola 
(17/BIN/505)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning
Vid bildningsnämndens sammanträde 2017-12-19 inkom en skrivelse från kommunens 
rektorer och förskolechefer. I brevet belyser man tydligt de problem som finns när det gäller 
tillgången till internet på kommunens förskolor och skolor. Bildningsnämnden följer ärendet 
och informerar sig om det aktuella läget.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 4 2018)

Förvaltningschefen informerar utskottet muntligt om nuvarande läge i ärendet. 
Bildningsförvaltningen arbetar konstant med ärendet, där det ständigt händer saker.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse tillgången till internet i skola och förskola
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5 - Redovisning av terminsbetyg, 
höstterminen 2017 (17/BIN/345)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid 
kommunens skolor i slutet av höstterminen 2017.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 5 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar muntligt om ärendet, hur ser resultaten ut och 
vilka åtgärder görs för att förbättra dem. Rektor Cecilia Lindskog är också inbjuden av 
utskottet till sammanträdet för att diskutera ärendet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse terminsbetyg höstterminen 2017
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6 - Kostnader måltid (18/BIN/35) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Under ett antal år har det varit oklarheter i vilka kostnader som bildningsförvaltningen ska 
betala för de måltider som serveras i förskola och skola. Flera utredningar har genomförts. 
Nu finns det ett förslag på kostnader samt en modell för att räkna fram kostnader för 
måltider i förskola och skola. Bildningsförvaltningen presenterar modellen samt vilka 
konsekvenser den får på årets budget.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 6 2018)

Förvaltningschefen informerar om nuvarande läge i ärendet, som därefter diskuteras av 
beredningsutskottet. Kostnaderna för måltid översteg budget i viss omfattning 2017.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse kostnader måltid
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7 - Budget för föreningsanknutna 
investeringar, anläggningar år 2018 (18/BIN/46)

Föredragande Tobias Fornbrant 

Ärendebeskrivning
Kommunen har under lång tid haft en dialog med föreningslivet om de behov som 
föreningarna ser när det gäller utveckling och underhåll av våra anläggningar. 
Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för föreningsanknutna investeringar, 
anläggningar 2018. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta den 
prioriteringslista som fritidsavdelningen gjort för föreningsanknutna investeringar, 
anläggningar 2018. Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 7 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet, som därefter diskuteras av beredningsutskottet. Det är 
fler förvaltningar i kommunen inblandade när det gäller investeringarna i ridhuset i Lindhult.

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Budget för föreningsanknutna investeringar, anläggningar 2018
 Prioriteringslista budget föreningsanknutna investeringar, anläggningar 2018
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8 - Information om dataskyddsförordningen 
(17/BIN/476)

Föredragande Ellinor Halldan 

Ärendebeskrivning

EU, Europeiska unionen, beslutade i april 2016 att en ny dataskyddsförordning (General 
Data Protection Regulation, GDPR) ska börja tillämpas i medlemsländerna den 25 maj 
2018. Dataskyddsförordningen gäller alla som behandlar personuppgifter, till exempel 
myndigheter, företag och föreningar. Ett syfte med förordningen är att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Andra syften med förordningen är att det inom EU blir en enhetlig och 
likvärdig nivå för att skydda personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom EU inte 
hindras och att reglerna för dataskydd anpassas till det digitala samhället. I samband med 
ikraftträdandet av dataskyddsförordningen upphör den svenska personuppgiftslagen, PUL, 
att gälla.

Det finns olika begrepp som är centrala i dataskyddsförordningen. Det är personuppgifter 
och känsliga personuppgifter, registrerad, behandling, personuppgiftsansvarig, 
personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

En personuppgift är sådan information som antingen i sig själv eller tillsammans med annan 
information kan knytas till en person såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, 
e-post, registreringsnummer, IP-adress, fotografier, filminspelningar, ljudupptagningar, 
kontonummer och kreditkortsnummer. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan 
personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är till exempel 
sådan information som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Känsliga 
personuppgifter måste skyddas mer än andra personuppgifter.

Registrerad är den person som får sina personuppgifter behandlade.

Behandling innebär någon form av åtgärd av personuppgifter. Det kan vara insamling, 
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, 
användning, utlämning och spridning av personuppgifter. Behandling avser både 
automatiserad och manuell hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är varje nämnd i kommunen. Det är den personuppgiftsansvarige 
som bestämmer ändamålen med behandlingen av personuppgifter och hur denna behandling 
ska ske. Behandling av personuppgifter kan överlåtas på annan part men ansvaret kan aldrig 
överlåtas.

Personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter åt den personuppgiftsansvariga. I de fall 
den personuppgiftsansvariga nämnden har överlåtit behandling av personuppgifter på ett 
personuppgiftsbiträde ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas med denna. Ett 
personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen.

Page 9 of 19



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-01-30 

Dataskyddsombud ska utnämnas av varje nämnd i kommunen och detta beslut ska anmälas 
till Datainspektionen. Det är varje nämnd som är ansvarig för att dataskyddsförordningen 
följs och dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen efterlevs och 
kunna ge råd och vägledning till nämnden och förvaltningen. Det är till dataskyddsombudet 
som enskilda kan vända sig om de önskar få ta del av vad och i vilka register som deras 
personuppgifter förekommer i kommunen. När kommunen har anställt ett dataskyddsombud 
ska nämnden fastställa att denna person är dataskyddsombud för bildningsnämnden och 
beslutet ska anmälas till Datainspektionen.

Information om dataskyddsförordningen till samtliga anställda i kommunen har hållits under 
fyra dagar i november vid nitton olika tillfällen. En timme har avsatts till varje tillfälle då det 
även har funnits möjlighet att ställa frågor. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har fått 
information om förordningen under ett av dess ordinarie sammanträden. Personal på 
Folkasboskolan, Sköllersta skola samt förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn har 
erhållit information om dataskyddsförordningen vid två tillfällen på Folkasboskolan. Ett 
extra tillfälle är inplanerad i december för information till Långängskolans personal. Totalt 
kommer cirka 340 av bildningsförvaltningens personal ha blivit informerade om 
dataskyddsförordningen. (För att kunna få en överblick av hur många av 
bildningsförvaltningens anställda som har erhållit informationen kan nämnas att det var 469 
tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön vid årets slut enligt 2016 års 
verksamhetsberättelse.) Ellinor Halldan har ansvarat för samtliga presentationer.

Ärendet har flyttats från sammanträdet i december 2017. Bildningsnämnden erhåller 
information om dataskyddsförordningen av Ellinor Halldan vid sammanträdet i januari.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 8 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

 

9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2017-12-19 - 2018-01-29 presenteras på nämndens 
sammanträde den 30 januari.
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10 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15 (18/BIN/4)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 30 januari redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2017-12-19 - 2018-01-29.

På beredningsutskottets sammanträde 16 januari redovisas också hittills inkomna 
anmälningar till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 10 2018)

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2017-
12-19 – 2018-01-11.

Sköllersta skola 1 st
Transtenskolan 2 st

Ingen av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

Två av anmälningarna handlar om elever som blir kränkta verbalt av andra elever. 
Kränkningarna ska ha pågått under tid. I båda fall är vårdnadshavare informerade. Samtal 
har förts med de inblandade eleverna. Ärendena har utretts och är avslutade.

En anmälning handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av en annan elev. Eleven blev 
sparkad upprepade gånger. Vårdnadshavare är informerade. Samtal har förts med de 
inblandade eleverna. Ärendet har utretts och är avslutat.
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11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

Page 12 of 19



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-01-30 

12 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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13 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 13 2018)

Tomas Hagenfors (KD) ställer frågan om hur det går med den planerade Fritidsbanken i 
Hallsbergs kommun. Bildningsförvaltningen har färdigställt en lokal som utlovat. Det finns 
dock andra faktorer som måste ordnas innan Fritidsbanken kan starta. Det är emellertid inget 
bildningsförvaltningen styr över.

Tomas Hagenfors (KD) ställer också frågan om de nya reglerna för friskvårdsbidraget. Det 
hanteras av Actiway.

Förvaltningschefen informerar utskottet om den nya nationella timplanen som kommer 
hösten 2018 och som är stadieindelad. Det kommer att bli språkval redan från årskurs 6.

Förvaltningschefen informerar också utskottet om en ny matematiksatsning. Ett projekt 
tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och NCM (Nationellt centrum 
för matematikutbildning). Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar.
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