KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med barn‐ och utbildningsnämnden
Tid
Måndag den 11 mars 2019, kl 9:00
Plats
Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
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Lillemor Bodman (M)
Helene Lundin (KD)
Stefan Andersson (MP)
Mats Seijboldt (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)

Tjänstemän
Thomas Lindberg, förvaltningschef
Björn Österby, utvecklingsstrateg
Claes Wilson, IT-samordnare BUF

Personalföreträdare
Lisbeth Fasth, SACO Fredrik Lindmark, ers
Piia Dahlberg, TCO
Sofia Liodden, ers
Claudia Auer
ers
Åhlgren, Kommunal

Föredragningslista

Nr.

Ärende

Dnr

Föredragande sid

Val av justerare
Beslutsärenden
1.

Ändring av Delegationsordning barn‐ och
utbildningsnämnden

2.

Revidering av barn‐ och
utbildningsnämndens reglemente

3.

Revisionsrapport Granskning av rutinerna BUN
för ansökan om statlig ersättning inom
2018/300
flyktingmottagandet

X

4.

Digitalisering 1‐1 barn‐ och
utbildningsförvaltningen

BUN
2019/34

X

5.

Beslut om godkännande efter tillsyn,
Solberga förskolor år 2018 Rev. efter BUN
2019‐02‐11

BUN
2018/218

x

6.

Beslut efter tillsyn, Löa skola (Trollebo
BUN
förskola) år 2018 Rev. efter BUN 2019‐02‐ 2018/163
11

X

7.

Beslut om godkännande efter tillsyn,
Föräldrakooperativet Slangbellan år 2018
Rev. efter BUN 2019‐02‐11

BUN
2018/216

X

8.

Beslut efter tillsyn, Pilkrogsfriskola år
2018, rev

BUN
2018/164

X

9.

Beslut efter tillsyn, Föräldrakooperativet
Kokillen år 2018, rev

BUN
2018/179

X

10.

Information goda exempel

‐

11.

Delegationsärenden

X

12.

Meddelanden

X

13.

Informationsärenden
‐

Dataskyddsförordning

‐

Projekt Youmo vid Lindeskolan

‐

Internkontrollplan år 2019

BUN
2019/23

X
‐

X
X
X

14.

Övriga frågor

EXTRA ÄRENDEN
15.

Mobilfri grundskola

16.

Pulshöjande aktivitet i grundskolan

‐
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BUN 2019/23

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Ändring av Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Att korrigera paragrafer om delegering av ärenden i enlighet med
gällande formulering i Kommunallag (2017:725).

•

Att under ny rubrik, Övrigt, tillföra punkt om delegation till barnoch utbildningsnämndens ordförande gällande beslut i
brådskande ärenden.

Ärendebeskrivning
I Kommunallag (2017:725) 6 kap 37–39 §§ anges vilka ärenden och på vilket
sätt en nämnd får delegera beslutsrätt åt presidium, utskott, ledamöter eller
ersättare samt anställda:
37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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I gällande delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden (2018-0910) används inaktuella paragrafer. Förvaltningschefen föreslår därför att
dessa byts ut mot de aktuella, ovan nämnda paragraferna.
Vidare saknas en tydlig delegation till ordförande eller annan ledamot på det
sätt som omnämns i 39 §. Förvaltningschefen föreslår därför att detta
korrigeras genom att en ny rubrik, Övrigt, tillförs och att lydelsen blir:
Övrigt
Ärende

Delegation

1.
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL)

Barn- och
utbildningsnämndens
ordförande.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Vidaredelegation

Kommentar
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande
inträder vid förfall för
nämndens ordförande.

Björn Österby
Handläggare
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Delegationsordningför
Barn- och utbildningsnämnden
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2019-037

INNEHÅLL
Delegering av ärenden inom en nämnd ............................................................................................................... 3
Förkortningar ...................................................................................................................................................... 5
VERKSAMHETSBESLUT ................................................................................................................................. 6
Förskola............................................................................................................................................................... 6
Förskoleklass ....................................................................................................................................................... 6
Fritidshem ........................................................................................................................................................... 6
Grundskola .......................................................................................................................................................... 6
Grundsärskola ..................................................................................................................................................... 6
Gymnasieskola .................................................................................................................................................... 7
Gymnasiesärskola ............................................................................................................................................... 8
INDIVIDBESLUT ................................................................................................................................................. 9
Förskola............................................................................................................................................................... 9
Förskoleklass ..................................................................................................................................................... 10
Fritidshem ......................................................................................................................................................... 10
Grundskola ........................................................................................................................................................ 11
Grundsärskola ................................................................................................................................................... 12
Gymnasieskola .................................................................................................................................................. 12
Gymnasiesärskola ............................................................................................................................................. 14
SKOLSKJUTSAR ............................................................................................................................................... 14
EKONOMI .......................................................................................................................................................... 14
ÖVERKLAGANDE ............................................................................................................................................ 16
PERSONAL ......................................................................................................................................................... 16
ÖVRIGT .............................................................................................................................................................. 18
INTERN ARBETSORDNING FÖR PERSONALÄRENDEN ....................................................................... 19

2

8

Delegering av ärenden inom en nämnd
Kommunallagen 6 kap, §§ 33-38
§ 33

En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.

§ 34

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1.
2.
3.
4.

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

§ 35

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt § 33 skall anmälas till nämnderna, som
bestämmer i vilken ordning detta skall ske.

§ 36

En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

§ 37

Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut
skall anmälas till chefen.

§ 38

Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får
nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle
att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.
Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som
utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet.

Anmälan av delegation
Delegationsbeslut anmäls skriftligt månadsvis till förvaltningschef respektive barn- och utbildningsnämnden.
Återkallande av delegation
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefen kan återkalla delegats beslutanderätt.

3

9

Delegering av ärenden inom en nämnd
Kommunallagen 6 kap, §§ 37–38
37 §

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta
enligt 7 kap. 5–8 §§.

38 §

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

39 §

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Anmälan av delegation
Delegationsbeslut anmäls skriftligt månadsvis till förvaltningschef respektive barn- och utbildningsnämnden.
Återkallande av delegation
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefen kan återkalla delegats beslutanderätt.
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Förkortningar
BUN
AU
FC
VC
VCf
VCgr
VCgy
R
FrC
FE
HAG
NS
PS
US
Ceh
KF
KS
KC
PC
FR
FL
Grf
Gyf
KL
Of-sekrL
SL
TF

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef för förskolan
Verksamhetschef för grundskolan
Verksamhetschef för gymnasiet
Rektor
Förskolechef
Förvaltningsekonom
Handläggare av gymnasieadministrativa frågor
Nämndsekreterare
Personalsekreterare
Utvecklingsstrateg
Chef för elevhälsan
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Personalchef
Förvaltningsrätten
Förvaltningslagen
Grundskoleförordningen
Gymnasieförordningen
Kommunallagen
Offentlighets- och sekretesslag
Skollagen
Tryckfrihetsförordningen
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VERKSAMHETSBESLUT
Förskola

Ärende
1.
Godkännande av enskild huvudman i förskola. (SL
2:5)

Delegation

Vidaredelegation

Kommentar

FC

2.
Beslut om att öppna/stänga avdelningar inom
förskolan.

FC

VCf

3.
Tillsyn av fristående förskola (SL 26:4)

FC

VCf

Förskoleklass
Fritidshem

Ärende

Delegation

1.
Godkännande av enskild huvudman för fritidshem
som ej anordnas vid en skolenhet. (SL 2:5)

FC

2.
Tillsyn av fristående fritidshem som ej anordnas vid
en skolenhet. (SL 26:4)

FC

Vidaredelegation

Kommentar

VCgr

Grundskola

Ärende
1.
Fastställa timplanen ( Grf 9:4)
2.
Besluta om utformningen av elevens val (Grf 9:8)
3.
Besluta om vilka moderna språk som erbjuds i
grundskolan som språkval
(Grf 9:5, 7)

Delegation

Vidaredelegation

FC

VCgr

VCgr

R

FC

VCgr

Kommentar
Efter förslag från berörda
rektorer

Efter samråd med nämnden vid
ändring

Grundsärskola

Ärende
1.
Elevens val (Grf 10:5)
2.
Besluta om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden (Grf 10:3)

Delegation

Vidaredelegation

FC

R

FC

R

Kommentar

6
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Gymnasieskola

Ärende
1.
Fastställa och besluta om plan för
introduktionsprogrammen
(SL 17:7)

Delegation

Vidaredelegation

FC

R

2.
Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som
programfördjupning (Gyf 4:6)

FC

VCgy

3.
Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val (Gyf 4:7)

FC

VCgy

FC

R

5.
Antagning av elever till utbildning (SL 15:12)

FC

VCgy

6.
Upprätta samverkansavtal med andra kommuner

FC

7.
Besluta om ansökan om särskild variant (Gyf 5:4)

FC

VCgy

FC

VCgy

FC

VCgy

FC

VCgy

FC

VCgy

4.
Besluta om antal undervisningstimmar för varje
kurs och för gymnasiearbetet samt om hur
fördelningen av undervisningstid över läsåret ska
göras (Gyf 4:22)

8.
Besluta om avvikelse från ett nationellt programs
innehåll (SL 16:14)
9.
Besluta om behörighet och mottagande av elev till
nationellt program (SL 16:36)
10.
Besluta om behörighet och mottagande av sökande
till programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion (SL 17:14)
11.
Skriva avtal med annan kommun angående elev
som blir antagen till Nationellt godkänd
idrottsutbildning (Gyf 5:30)

Kommentar

Vid särskilda skäl
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Gymnasiesärskola

Ärende
1.
Kursplaner för lokala kurser
(SL kap 18 § 6 Gyf 10:3)

Delegation

Vidaredelegation

FC

R

FC

R

FC

R

FC

R

FC

R

6.
Ansvara för anskaffning av platser för den
arbetsplatsförlagda utbildningen (Gyf 13:15)

FC

R

7.
Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskola
(SL 18:5)

FC

R

8.
Beslut om mottagande och antagning av elev i
gymnasiesärskola (SL 18:8)

FC

R

9.
Fastställa plan för specialutformat program (SL
19:4)

FC

R

2.
Fastställa timplaner för kurser (Gyf 13:5)
3.
Timplaner och fördelning av undervisningstid över
läsåren
(Gyf 10:6)
4.
Lokalt valbara kurser, lokalt tillägg (Gyf 13:8, 9,
14)
5.
Ansvara för att den arbetsplatsförlagda utbildningen
uppfyller de krav som finns på utbildningen (Gyf
13:15)

Kommentar

8
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INDIVIDBESLUT
Förskola

Ärende
1.
Barn i behov av särskilt stöd i kommunal
verksamhet (SL 8:5, 7):
– plats i förskoleverksamhet
– utökning av tid, utöver tillsynstid för
egna behov
2.
Beslut om individuell prövning av förskoleavgift
3.
Nedsättning av eller befrielse från skuld avseende
avgifter i förskola

Delegation

FC
FC

Vidaredelegation

FrC
FrC
Vid avvikelse från taxan

AU
AU

4..
Beslut om avstängning från förskoleplats på grund
av ej betalda förskoleavgifter
- För plats inom kommunen
- För plats utanför kommunen

FC
FC

VCf

5.
Val av förskola inom kommunen

FC

VCf

6.
Komma överens med annan kommun om
mottagande av barn i förskola. (SL 8:12)

FC

7.
Besluta att ta emot barn i förskola från annan
kommun (SL 8:13)

FC

8.
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd,
kommunala förskolor

FC

VCf

9.
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd vid
fristående förskola (SL 8:23)

FC

VCf

FC

FrC

10.
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10)

Kommentar
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Förskoleklass

Ärende

Delegation

Vidaredelegation

Vid särskilda skäl

1.
Mottagande från annan kommun (SL 9:13)

FC

2.
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10)

FC

R

FC

VCgr

3.
Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd i
förskoleklass

Kommentar

Fritidshem

Ärende
Elev i behov av särskilt stöd i kommunal
verksamhet (SL 14:5, 6):
– plats i fritidshem
– utökning av tid, utöver tillsynstid för
egna behov
1.
Korttidstillsyn (LSS 9:7)
2.
Nedsättning eller befrielse från skuld avseende
avgifter i fritidshemsverksamhet

Delegation

FC
FC

Vidaredelegation

R
R

LSS-hand.

AU

3.
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd vid
kommunala fritidshem

FC

VCgr

4.
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd vid
fristående skolas fritidshem

FC

VCgr

FC

VCgr

FC

R

5.
Beslut om avstängning från plats i
fritidshemsverksamhet på grund av ej betalda
avgifter
6.
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10)

Kommentar

10
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Grundskola

Ärende

Delegation

Vidaredelegation

1.
Placering vid skolenhet (SL 10:30) och val av skola
inom kommunen

FC

2.
Mottagande från annan kommun
(SL 10:25)

FC

3.
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd,
kommunala grundskolor

FC

VCgr

4.
Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd
vid fristående skola (SL 10:39)

FC

VCgr

4.
Beslut om övergång till grundskola från särskolan
(SL 7:8)

FC

Ceh

5.
Uppskjuten skolplikt (SL 7:10)

FC

R

6.
Skolpliktens upphörande (SL 7:13)

FC

R

7.
Tillsyn över att skolplikten fullgörs
(SL 7:21)

FC

R

8.
Rätt att slutföra skolgång sedan skolplikten har
upphört (SL 7:16)

FC

R

9.
Särskild undervisning på grund av sjukdom eller av
liknande skäl (SL 24:22)

FC

R

10.
Annat sätt att fullgöra skolplikten (SL 24:23-24)

FC

11.
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10)

FC

Kommentar

VCgr

R
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Grundsärskola
1.
Tillsyn över att skolplikten fullgörs
(SL 3:13)

FC

R

2.
Mottagande av elev i grundsärskola från annan
kommun (SL 11:25, 26)

FC

Ceh

3.
Mottagande av elev i grundsärskolan
(SL 7:5)

FC

Ceh

4.
Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd
vid fristående skola (SL 10:39)

FC

VCgr

FC

Ceh

FC

R

5.
Beslut om en elev som tas emot i grundsärskola ska
läsa ämnen eller ämnesområden
(SL 11:8)
6.
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10)

Gymnasieskola

Ärende
1.
Elevs fullföljande av utbildning utanför
hemkommunen (SL 16:49)

Delegation

Vidaredelegation

FC

2.
Stöd till inackordering (SL 15:32)

FC

VCgy

3.
Förlängd undervisning (Gyf 9:7)

FC

R

4.
Byte av studieväg (Gyf 6:9)

FC

R

5.
Antagning vid senare tidpunkt, antagningsprov
(Gyf 6:8)

FC

R

6.
Pröva om behörighet när godkänt betyg i engelska
saknas (SL 16:32, 36)

FC

VC gy

7.
Urval till nationellt program – fri kvot,
färdighetsprov (Gyf 7:2,3,5)

FC

VCgy

8.
Upprätta avtal med andra kommuner om
interkommunala ersättningar för gymnasieelever

FC

VCgy

9.
Besluta om utbildningen på ett nationellt program
får fördelas på längre tid än 3 år (SL 16:15)

FC

R

FC

VCgy

10.
Beslut om mottagande av elev i programinriktat
individuellt val eller yrkesintroduktion som har
utformats för en grupp elever (SL 17:19)

Kommentar

Efter samråd med avlämnande
rektor

Efter samråd med representanter
för de samverkande
kommunerna
I särskilda fall
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11.
Besluta om mottagande av elever från annan
kommun eller utanför samverkansområdet inom
gymnasieskolan (SL 16:43, 44)
12.
Besluta om att ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för ett yrkesprogram får tas emot
till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ om
det finns synnerliga skäl (SL 17:11)
13.
Besluta att förlänga preparandutbildningen till 2 år
vid synnerliga skäl (SL 17:5)
14.
Besluta att utbildningen på
introduktionsprogrammen minskas och inte
omfattar heltidsstudier om en elev begär det och det
är förenligt med syftet för elevens utbildning (SL
17:6)
15.
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10)

FC

VCgy

FC

R

FC

R

FC

R

FC

R
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Gymnasiesärskola
Ärende
1.
Antagning av elev i gymnasiesärskolan (SL 18:9)
2.
Information till hemkommunen om en elev slutar
gymnasiesärskolan (SL 18:10)
3.
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10)

Delegation

Vidaredelegation

FC

Ceh

FC

R

FC

R

Kommentar

SKOLSKJUTSAR
1.
Beslut om kostnadsfri skolskjuts för grundskola och
särskola inkl. förskoleklass
(SL 10:32)
- enligt skolskjutsreglementet 1:2-1:4, 2:2,
2:8 inom kommunen och mellan kommuner

Övriga punkter i
skolskjutsreglementet är att
betrakta som rent verkställande
åtgärder

FC

US

3.
Beslut om elevers dagliga resor

FC

HAG

4.
Beslut om tillfälliga resor i samband med APL

FC

HAG

Lag (1991:1110) om
kommunernas skyldighet att
svara för vissa elevresor

EKONOMI
Ärende

Delegation

1.
Utse beslutsattestanter

FC

2.
Disponering av avkastning av donations-fonder och
barnhemsstiftelse

FC

3.
Försäljning av utrangerad utrustning och
inventarier:
- Förvaltningskontor
- Verksamhetsområde

Vidaredelegation

Kommentar

Rapporteras vid försäljning
överstigande 5000 kr

FC
FC

FE
VC

14

20

4.
Upphandling och tecknande av avtal för
tjänster/objekt, vid beslut under 2 basbelopp per
gång:
- Förvaltningen
- Verksamhetsområde

Vid upphandling ska alltid
samråd ske med
förvaltningsekonom

FC
FC

VC
Samråd med AU i särskilda fall

5.
Teckna avtal med skolor i andra kommuner
angående elevs skolgång

FC

6.
Nedsättning eller befrielse från skuld avseende
avgifter

AU

7.
Kommunala studiebidrag

FC

8.
Avskrivning av andra fordringar

FC

9.
Avstängning från plats i kulturskolan på grund av ej
betalda avgifter

FC

10.
Bidrag till enskild verksamhet, förskolor, fritidshem
och skolor efter en av nämnden tagen prislista.

FC

VCgy

VCgy

FÖRVALTNING
Ärende
1.
Förhandlingsverksamhet enligt MBL §§ 11-14, 38
samt information enligt § 19:
- Nämnd, samt förvaltningsövergripande
frågor
- Verksamhetsområde
- Rektorsområde (där rektor har ansvar för
budget)
- Förskoleområde (där förskolechef har ansvar för
budget)
2.
Utlämnande av handling till enskild eller annan
myndighet samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnandet (TF 2:14, Of-sekrL 6:2-5, 10:2,
10:16-26, 25:12, 26:9)
– Barn- och utbildningsnämnden
– Förvaltningskontor
– Verksamhetsområde
3.
Sekretessbelägga uppgifter rörande underårig
gentemot vårdnadshavare
(Of-sekrL 12:3)
4.
Utse ombud för BUN i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol

Delegation

Vidaredelegation

Kommentar

FC
FC
FC

VC
R

FC

FrC

FC
FC
FC

NS
NS
VC

FC

FC

15

21

ÖVERKLAGANDE
1.
Yttrande till förvaltningsrätten (om överklagande
inkommit i rätt tid) (FL § 24)

FC

2.
Avvisning av för sent inkommet överklagande (FL §
24)

FC

3.
Överklaga beslut eller dom meddelad av
besvärsmyndighet

FC

4.
Begära inhibition (ej verkställa) (FL § 29)

5.
Yttranden med anledning av överklagande eller
laglighetsprövning av ett beslut som fattats med stöd
av delegation

(En myndighet som skall
pröva ett överklagande får
bestämma att det överklagade
beslutet tillsvidare inte skall
gälla)

FC

FC

Den beslut-ande

PERSONAL
Ärende

Delegation

Vidaredelegation

AU ska informeras i förväg

1.
Anställning inklusive anställningsvillkor:
- Förvaltningschef
- Verksamhetschef
- Rektor
- Förskolechef

KS
FC
FC
FC

- Personal vid förvaltningskontor

FC

- Personal vid rektors-/förskoleområde
- Lärare/förskollärare utan legitimation eller
behörighet, högst 1 år (SL:2 13;18)
- Personal inom verksamhetsområde
- Särskolans yrkesvalslärare och talpedagog

FC
FC

R, FrC
R, FrC

FC
FC

VC/Ceh
R

2.
Förmåner vid ledighet för fackliga uppdrag
(ledigheten beviljas av respektive arbetsledare)
3.
Tjänstledighet som ej är reglerad i lag eller avtal:
- Förvaltningschef
- Verksamhetschef
- Rektor
- Förskolechef
- Personal vid förvaltningskontor
- Personal vid rektors-/förskoleområde:
- mindre än 6 månader
- 6 månader eller mer
- Personal vid verksamhetsområde:
- mindre än 6 månader
- 6 månader eller mer

Kommentar

VCgr
VCf

PC

KC
FC
FC
FC
FC
FC
FC

R, FrC

FC
FC

VC

16

22

4.
Kvarstående i tjänst efter 67 år, all personal
5.
Omplacering av personal
- inom verksamhetsområde
- mellan verksamhetsområden vid enighet mellan
verksamhetschefer
6.
Omplacering av personal vid oenighet mellan
verksamhetschefer

FC
I samråd med PS

FC
FC

FC
I samråd med PS/PC

7.
Uppsägning på grund av arbetsbrist, all personal

FC

8.
Disciplinär åtgärd och avstängning, all personal

FC

9.
Uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked,
all personal

VC
VC

I samråd med PS/PC/VC

FC

I samråd med PC och ordförande
i BUN

17

23

ÖVRIGT
Ärende

Delegation

1.
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL)

Barn- och
utbildningsnämndens
ordförande.

Vidaredelegation

Kommentar
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande
inträder vid förfall för
nämndens ordförande.

18

24

Bilaga

INTERN ARBETSORDNING FÖR PERSONALÄRENDEN
Ärende

Besluts-fattare Kommentar

1.
Återbesättningsprövning och annonsering.

Den som enligt delegation beslutar om
anställning

2.
Intyg om arbetsförmåga.

Den som enligt delegation beslutar om
anställning. I samråd med PS.

3.
Utfärdande av betyg och intyg.

Den som enligt delegation beslutar om
anställning

4.
Ledigheter och förmåner för tjänsteresor, konferenser
och studiebesök.
- Verksamhetschef
- Rektor, förskolechef
- Personal vid förvaltningskontor
- Personal vid rektors-/förskoleområde
- Personal vid verksamhetsområde

FC
VC
FC
R, FrC
VC

5.
Ledighet enligt lag eller avtal, så som
föräldraledighet, militärtjänst, civilförsvar, semester,
studier, sjukdom.
- Verksamhetschef
- Rektor, förskolechef
- Personal vid förvaltningskontor
- Personal vid rektors-/förskoleområde
- Personal vid verksamhetsområde

FC
VC
FC
R, FrC
VC

6.
Tjänstledighet med lön, besök hos sjukgymnast mm,
enskilda angelägenheter, ledighet vid 50-årsdag.
- Verksamhetschef
- Rektor, förskolechef
- Personal vid förvaltningskontor
- Personal vid rektors-/förskoleområde
- Personal vid verksamhetsområde
7.
Avtal om egen bil i tjänsten.
- Verksamhetschef
- Rektor, förskolechef
- Personal vid förvaltningskontor
- Personal vid verksamhetsområde

FC
VC
FC
R, FrC
VC

FC
VC
FC
VC

19

25
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Dnr BUN 2018/300-1
2018-12-06
LINDESBERGS KOMMUN
Revisorerna

2018-12-06

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport: "Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet"
På uppdrag av Lindesbergs kommuns revisorer har PwC genomfört en granskning gällande rutiner för
ansökan av statlig ersättning inom flyktingmottagandet.
Den övergripande revisionsfrågan som granskningen ska besvara är följande: Säkerställer barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyk
tingmottagandet som de har rätt till?
Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollmål gör vi den sammanfattande bedöm
ningen att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att kommu
nen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som de har rätt till.
•

Granskningen visar att återsökningsprocessen fungerar på avsett vis för både identifiering av er
sättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökan avseende ersättningar för
flyktingmottagande. Ansvarsfördelningen för dessa uppgifter bedöms överlag vara tydlig.

•

Granskningen visar vidare att det finns ett heltäckande beslut för alla automatiska schabloner
sättningar till kommunen. Fördelningsbeslutet har beslutats politiskt och är uppdaterad med de
nyare ersättningsformerna som trädde ikraft från och med 2018.

•

De verksamheter som har haft kostnader för insatser för flyktingmottagande har också tilldelats
ersättningen. Detta säkerställs genom fördelningsbeslutet och tack vare samarbete internt med
verksamhet och ekonomi.

Iakttagelser och bedömningarna i sin helhet har sammanfattats i en revisionsrapport, som behandlats
och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2018-12-06.
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till nämnderna för beaktande och för kännedom.
FÖR REVISORERNA

Ordförande
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Tjänsteskrivelse
2019-02-28
Barn- och utbildningsförvaltningen
Claes Wilson
0581-833 08
claes.wilson@lindesberg.se

Dnr

Barn- och
utbildningsnämnden

Digitalisering ”1–1” barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut



Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos
kommunstyrelsen begära täckning för ett totalinförande för 1–
1-satsningen i åk 4–9 med 2 000 000 kr.
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lyfta frågan
om att begära täckning för årlig budgetökning om ca 1 500 000
kr för grundskolan och ca 1 300 000 kr för gymnasieskolan på
kommunstyrelsens budgetberedning under våren 2019.

Ärendebeskrivning
Grundskolan
Under det senaste året har tydliga direktiv gått ut från Skolverket vad
gäller elevers tillgång till digitala verktyg under skoltiden. Direktiven
har tolkats av förvaltningsledningen i samråd med representanter för
barn- och utbildningsnämnden och även diskuterats i arbetsgruppen
Leda Digitalisering där varje skolenhet representeras av rektor eller
biträdande rektor.
Slutsatserna är entydiga: det är nödvändigt att införa 1–1 för samtliga
elever från årskurs 4 och uppåt. Beslutet har tagits att införande av 1–1
på grundskolan ska ske under 3 år enligt tabellen nedan.
Läsår
Årskurs
2018–19
4
2019–20
4
5
7
2020–21
4
5
6
7
2021–22
4
5
6
7
Därefter byte årskurs 4 och 7 varje läsår.

9
9
9
9

8
8

Gymnasieskolan
Lindeskolan har sedan dryga 10-talet år haft 1–1 för teknikprogrammet och sedan 6 år tillbaka 1–1 för alla elever på
studieförberedande program.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134
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I samband med Skolverkets nya digitaliseringsplan arbetade
skolledningen med nulägesanalys/personalens kompetens/elevernas
behov där man landade i beslutet att samtliga elever på nationella
program ska ha tillgång till 1–1. Personalen har under 2018–19 arbetat
med fördjupning i Office 365 och alla dess möjligheter till samarbeten i
exempelvis Teams, Skype, OneNote och OneDrive.
För att på bästa förbereda elever inför framtida studier och arbetsliv
blir krav på kraftfullare datorer, programspecifik programvara och
standardiserade programvaror extra kostnadsdrivande för
gymnasieskolan.
Nuläge
Införandet av 1–1 i årskurs 4 och 9 under läsåret 2018–19 har till allra
största del fungerat smidigt och varit positivt både för elever och
personal. Leveransen från IT-avdelningen vad gäller konfiguration av
datorer och kontohantering fungerar generellt mycket bra både
gentemot grundskola och gymnasieskola.
Pedagogerna har tagit sig an de utmaningar och de möjligheter som
öppnar sig på bästa sätt, det kollegiala utbytet är omfattande och
bidrar till snabbare och bättre digital utveckling.
På det stora hela tar eleverna bra ansvar för sina enheter och hitintills
är det mindre än 5% av datorerna som felanmälts eller skadats pga. av
dålig hantering eller slarv, vilket är betydligt mindre än vad som
tidigare felanmälts på gemensamma datorvagnar eller
klassuppsättningar.
En konsekvens av att införandet för 1–1 på grundskolan ska ske under
tre läsår blir att pedagogerna och eleverna hamnar i en parallell
verksamhet där vissa årskurser har tillgång till 1–1 och de andra inte.
Då detta läsår visat att införandet av 1–1 fungerar bra och är en väg till
förändrat arbetssätt och förbättrade skolresultat är det ett starkt
önskemål från verksamheten grundskola att kunna genomföra 1–1 för
årskurs 4–9 fullt ut från och med skolstarten läsåret 2019–20.
För gymnasieskolan medför införandet av lärplattformen Schoolsoft att
införandet av 1–1 för samtliga elever på nationella program är i allra
högsta grad önskvärt till läsåret 2019–20.
Under läsåret 2018–19 driver förvaltningen flera digitala
utvecklingsprojekt:
• Leda Digitalisering. Skolans digitalisering är inte ett IT-projekt utan
ett förändringsprojekt där ledarskap är den viktigaste
framgångsfaktorn. Digitalisering är mer än datorer och plattor, det
handlar om att förändra arbetssätt. Leda digitalisering är ett processtöd
för skolledare som rektorer från samtliga grundskoleenheter under
läsåret arbetar med tillsamman med verksamhetsledningen och ITsamordnare.
Lindesbergs kommun
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• Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och
språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik.
15 drivna pedagoger på grundskolan har under läsåret utbildat sig i
STL och även tagit på sig rollen att förmedla modellen ut till sina
kollegor.
• STUDI.SE är ett bra verktyg för alla elever, inte bara nyanlända.
Studi.se ger möjlighet till både visuellt och auditivt stöd. Med egen
dator kan eleverna dessutom förbereda sig och repetera när de själva
vill och hur ofta som helst.
• IST Lärande är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen
genom att samla funktionalitet för planering, bedömning, omdömen,
utvecklingssamtal och kommunikation på ett och samma ställe där det
är nåbart för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer.
• SchoolSoft är en lärplattform som används av Lindeskolan - ett
system som ger en samlad inblick i barnens skolvärld. Det gör det
lättare att vara en engagerad förälder. På ämnessidorna finns läxor,
prov och planeringar för elever. Elevfrånvaro kan anmälas och följas
upp. Scheman och förändringar i skoldagen kan följas i appen.
Externa resurser
Självklart ställer digitaliseringen och fler och fler datorer i
verksamheterna i de olika förvaltningarna ökat krav på IT- och
teleenheten i allmänhet och på IT-supporten i synnerhet. Förbättrade
rutiner runt hantering av felanmälan och support har gjort att
ökningen har kunnat hanteras på ett bra sätt.
Bedömningen är att det ökade antalet datorer på grundskolan kan
hanteras då 1–1 datorerna hanteras bättre av eleverna och att
inlämning och reparation av trasiga datorer sker direkt på ITavdelningen och inte som tidigare ute på skolenheterna.
Viss hantering av 1–1 datorer på grundskolan kommer med
nödvändighet att hanteras av inhyrd personal vid läsårsstart, kostnad
för detta finns redovisat nedan, under rubriken Kostnader.
Kostnader
Licenser
Lindesbergs kommun genomförde under 2017 ett plattformsbyte från
Novell till Microsoft vilket innebär att samtliga elever från årskurs 3
och uppåt har tillgång till hela Office365 paketet samt OneDrive.
Microsofts licensform är starkt rabatterad för skola och det tillkommer
ingen extrakostnad i licenskostnader vid införandet av 1–1.
Datorer
För grundskolan kostar ligger kostnaden för införande av 1–1 per
årskurs med nuvarande klientavtal på ca 1 000 000 per årskurs (ca 275
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datorer á 3500 kr samt kostnader för inhyrd person för preparering
av datorer ca 15 000 kr per årskurs).
Ett totalinförande för årskurs 4–9 till läsårsstarten 2019–20 skulle
alltså kosta runt 4 000 000 kr. Årlig kostnad därefter ca 2 000 000 kr
varav nuvarande medel ingår med ca 500 000 kr från och med 2020.
För gymnasieskolan är kostnaden naturligtvis beroende på antalet
sökande elever. Snittkostnaden för elevdator på gymnasiet inklusive
programvara är ca 5 900 kr. Vid ett elevantal på 300 i åk 1 blir den
årliga kostnaden alltså ca 1 800 000 kr varav nuvarande medel ingår
med ca 400 000 kr från och med 2020.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Claes Wilson
Handläggare

För kännedom
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-01

1 (2)
BUN 2018/218

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om godkännande efter tillsyn, Solberga förskolor år 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att godkänna genomförd tillsyn av Solberga förskolor i enlighet med
Skollagen (2010:800) 26 kap 4 §.
Ärendebeskrivning
Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs kommun, står
under tillsyn av kommunen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten,
inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan.
Tillsyn av fristående verksamheter sker vart tredje år och rapporteras till
barn- och utbildningsnämnden.
Inför tillsynsrundan 2018 hölls ett informationsmöte 2018-05-08 där
representanter för samtliga fristående förskolor i Lindesbergs kommun
deltog.
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett underlag med
frågor kring verksamheten. Detta underlag har sedan legat till grund för
tillsynsbesöket på förskolan. Vid tillsynsbesöket har representanter för
Lindesbergs kommun samt förskolechef, styrelserepresentant/VD,
personalrepresentanter och föräldrarepresentanter deltagit.
Efter genomfört besök och efterdokumentation lämnar verksamhetschefen för
förskolan nu sitt beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden.
Tillsynen på Solberga förskolor är genomförd utan förslag på åtgärder.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

För kännedom:
Verksamhetschef förskolan
VD för Solberga förskolor
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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2 (2)
Förskolechef Solberga förskolor
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-01

1 (2)
BUN 2018/163

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut efter tillsyn, Löa skola (Trollebo förskola) år 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att godkänna genomförd tillsyn av Trollebo förskola i enlighet med
Skollagen (201:800) 26 kap 4 §.
Ärendebeskrivning
Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs kommun, står
under tillsyn av kommunen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten,
inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan.
Tillsyn av fristående verksamheter sker vart tredje år och rapporteras till
barn- och utbildningsnämnden.
Inför tillsynsrundan 2018 hölls ett informationsmöte 2018-05-08 där
representanter för samtliga fristående förskolor i Lindesbergs kommun
deltog.
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett underlag med
frågor kring verksamheten. Detta underlag har sedan legat till grund för
tillsynsbesöket på förskolan. Vid tillsynsbesöket har representanter för
Lindesbergs kommun samt förskolechef, styrelserepresentant/VD,
personalrepresentanter och föräldrarepresentanter deltagit.
Efter genomfört besök och efterdokumentation lämnar verksamhetschefen för
förskolan nu sitt beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden.
Tillsynen på Trollebo förskola är genomförd utan förslag på åtgärder.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

För kännedom:
Verksamhetschef för förskolan
Styrelsen för Löa skola ek. för.
Förskolechef för Trollebo förskola
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-01

1 (1)
BUN 2018/216

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om godkännande efter tillsyn, Föräldrakooperativet
Slangbellan år 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att godkänna genomförd tillsyn av Föräldrakooperativet Slangbellan i
enlighet med Skollagen (2010:800) 26 kap 4 §.
Ärendebeskrivning
Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs kommun, står
under tillsyn av kommunen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten,
inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan.
Tillsyn av fristående verksamheter sker vart tredje år och rapporteras till
barn- och utbildningsnämnden.
Inför tillsynsrundan 2018 hölls ett informationsmöte 2018-05-08 där
representanter för samtliga fristående förskolor i Lindesbergs kommun
deltog.
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett underlag med
frågor kring verksamheten. Detta underlag har sedan legat till grund för
tillsynsbesöket på förskolan. Vid tillsynsbesöket har representanter för
Lindesbergs kommun samt förskolechef, styrelserepresentant/VD,
personalrepresentanter och föräldrarepresentanter deltagit.
Efter genomfört besök och efterdokumentation lämnar verksamhetschefen för
förskolan nu sitt beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden.
I dialog med förskolechef har förskolan förtydligat sin information om att
medlemskap är frivilligt. Tillsynen på Slangbellans förskola är därför
genomförd utan förslag på åtgärder
Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

För kännedom:
Verksamhetschefen för förskolan
Styrelsen för Slangbellans föräldrakooperativ
Förskolechef för Slangbellans föräldrakooperativ
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-01

1 (1)
BUN 2018/164

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut efter tillsyn, Pilkrogs friskola (Pilkrogs förskola) år 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att godkänna genomförd tillsyn av Pilkrogs förskola i enlighet med
Skollagen (2010:800) 26 kap 4 §.
Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs kommun, står
under tillsyn av kommunen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten,
inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan.
Tillsyn av fristående verksamheter sker vart tredje år och rapporteras till
barn- och utbildningsnämnden.
Inför tillsynsrundan 2018 hölls ett informationsmöte 2018-05-08 där
representanter för samtliga fristående förskolor i Lindesbergs kommun
deltog.
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett underlag med
frågor kring verksamheten. Detta underlag har sedan legat till grund för
tillsynsbesöket på förskolan. Vid tillsynsbesöket har representanter för
Lindesbergs kommun samt förskolechef, styrelserepresentant/VD,
personalrepresentanter och föräldrarepresentanter deltagit.
Efter genomfört besök och efterdokumentation lämnar verksamhetschefen för
förskolan nu sitt beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden.
Tillsynen på Pilkrogs förskola är genomförd utan förslag på åtgärder.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

För kännedom:
Verksamhetschefen för förskolan
Styrelsen för Pilkrogs friskola
Förskolechef för Pilkrogs förskola

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-01

1 (1)
BUN 2018/179

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut efter tillsyn, Föräldrakooperativet Kokillen år 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att godkänna genomförd tillsyn av Föräldrakooperativet Kokillen i enlighet
med Skollagen (2010:800) 26 kap 4 §.
Ärendebeskrivning
Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs kommun, står
under tillsyn av kommunen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten,
inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan.
Tillsyn av fristående verksamheter sker vart tredje år och rapporteras till
barn- och utbildningsnämnden.
Inför tillsynsrundan 2018 hölls ett informationsmöte 2018-05-08 där
representanter för samtliga fristående förskolor i Lindesbergs kommun
deltog.
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett underlag med
frågor kring verksamheten. Detta underlag har sedan legat till grund för
tillsynsbesöket på förskolan. Vid tillsynsbesöket har representanter för
Lindesbergs kommun samt förskolechef, styrelserepresentant/VD,
personalrepresentanter och föräldrarepresentanter deltagit.
Efter genomfört besök och efterdokumentation lämnar verksamhetschefen för
förskolan nu sitt beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden.
I dialog med förskolechef har förskolan förtydligat informationen till
vårdnadshavarna om att det alltid finns tillgång till kostnadsfri lunch samt att
alla blöjor i barnomsorgen ska vara kostnadsfria. Tillsynen på Kokillens
förskola är därför genomförd utan förslag på åtgärder.
Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

För kännedom:
Verksamhetschef för förskolan
Styrelsen för Föräldrakooperativet Kokillen
Förskolechef för Kokillens förskola
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Delegationsärenden
Avslaget val av förskola inom västra Lindesberg på grund av platsbrist
Avslaget val av förskola inom området östra Lindesberg på grund av platsbrist
Avstyrkt val av Brotorpsskolan
Tillstyrkt val av Kristinaskolan
Tillstyrkt val av Kristinaskolan
Delegationsbeslut kränkande behandling på Lindeskolan skolenhet 3 höstterminen 2018, ärendenr 0003 återkoppling till huvudmannen senast vecka 8, 2019
Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan höstterminen 2018 - januari 2019, ärendenr 37 ärendet bedöms utrett och klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan 2019-01-11 - 2019-1-14, ärendenr VT-19 nr 1 återkoppling till huvudmannen senast vecka 9, 2019
Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan vårterminen 2019, ärendenr VT-19 nr 2 återkoppling till huvudmannen senast vecka 9, 2019
Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan 2019-01-29 ärendenr 38 - återkoppling till
huvudmannen senast vecka 9 2019
Delegationsbeslut kränkande behandling på Ekbackens skola 2019-01-22 ärendenr EKB24 - återkoppling till
huvudmannen senast vecka 9 2019
Delegationsbeslut kränkande behandling på Stadsskogsskolan 2018-11-30 ärendenr 11 -ärendet bedöms
utrett och klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Stadsskogsskolan 2018-12-060 ärendenr 12 - ärendet bedöms
utrett och klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Stadsskogsskolan 1 ärendenr 13 - ärendet bedöms utrett och
klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F-6 2019-01-19 ärendenr VT-19 nr 5 - ärendet
bedöms utrett och klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Hagabackens skolaärendenr vt 19-1 - ärendet bedöms utrett
och klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Kristinaskolan 2019-01-24 ärendenr 2019 VT:1 - ärendet
bedöms utrett och klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F-6 över tid, ärendenr VT-19-4 - återkoppling till
huvudmannen senast vecka 10 2019
Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F-6 över tid, ärendenr VT-19-3 - återkoppling till
huvudmannen senast vecka 10 2019
Delegationsbeslut av förskolechef Elionor Pettersson 2019-01-08 - 2019-06-14 om beviljad utökad tid på
förskola enligt skollagen kap 8
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Delegationsbeslut av förskolechef Lena Sjowitz 2018-12-03 - 2019-01-31 om utökad tid på förskola enligt
skollagen kapitel 8
Delegationsbeslut av förskolechef Lena Sjowitz 2018-12-01 - 2019-02-28 om beviljad utökad tid på förskola
enligt skollagen kapitel 8
Delegationsbeslut av förskolechef Elionor Pettersson 2019-01-08 - 2019-06-14 om beviljad utökad tid på
förskola enligt skollagen kapitel 8
Delegationsbeslut av rektor Malin Agnesdotter 2018-12-10 - 2019-06-14 om beviljad utökad tidenligt
skollagen kapitel 8 § 5
Delegationsbeslut av förskolechefMay-Seffon-Hård 2019-01-08 - 2019-06-14 om beviljad utökad tid på
förskola enligt skollagen kapitel 8
Delegationsbeslut av förskolechef Monica Lindström 2019-01-14 - 2019-04-26 om beviljad utökad tid på
förskola enligt skollagen kapitel 8
Beslut om avstängning från grundskola - Ekbackens skola 2019-02-04 - 2019-02-08
Delegationsbeslut av förskolechef Malin Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 8
kap 5 §
Delegationsbeslut av förskolechef Malin Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola 2019-01-08 - 201904-30 enligt skollagen 8 kap 5 §
Anmälan av personuppgiftsincident 2019-01-08 påminnelse om återlämning av fjärrlån på Lindeskolans
skolbibliotek mottogs av fel person
Avstyrkt val av Brotorpsskolan
Beviljat val av Stadsskogsskolan
Beviljat val av Stadsskogsskolan enligt Skollagen 10 kap 27 §
Personuppgiftsbiträdesavtal med Studentlitteratur AB

Meddelanden
Protokoll från förskolorna västra samverkansgrupp 2018-12-11
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Protokoll från förskolorna norra samverkansgrupp 2019-02-04
Protokoll från förskolorna östra samverkansgrupp 2019-02-05
Protokoll från förskolorna östra samverkansgrupp 2018-12-04
Protokoll från Stadsskogsskolans samverkansgrupp 2019-01-07
Protokoll från Stadsskogsskolans samverkansgrupp 2019-01-16
Uppföljning av beslut 2018-10-25 dnr 41-2018:4946 om kränkande behandling på Björkhagaskolan - ärendet
avslutas, Skolinspektionen dnr 411-2018:11901
Kvalitetsgranskning av digitala verktyg i undervisningen med fokus på matematik och teknik i grundskolans
årskurs 7-9 på Storåskolan och Fröviskolan
Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-23 målnr 3381-18 om överklagat beslut i barn- och utbildningsnämnden
2018-06-05 dnr BUN 2018/54-17 gällande skolskjuts - avslag för klagande
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen s sammanträde den 8 januari 2019 - Underlag till beslut från BUN §
164 med förslag om nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans skola, Rockhammars skola samt
förskolan Lönngården i Rockhammar
Delegationsbeslut av förskolechef Marie Fredriksson-Blom 2019-01-08 - 2019-06-14 om beviljad utökad tid
på förskola enligt skollagen kapitel 8
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 29 januari 2019 - Förslag till Styrmodell för
ledning och styrning
Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2019-01-11
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Dnr BUN 2019/26-2
2019-02-11

YOUMO
Jä m st ä lld h e t &
se xu e ll h ä lsa
63

Vi so m jo b b a r m e d Yo u m o !
•
•
•
•
•

Katarina Leskinen, kurator Lindeskolan
Charlotta Perselli, kurator Lindeskolan
Maria Boström, lärare SI Lindeskolan
Helena Sundberg, barnmorska Region Örebro län
Åsa Viggeborn, integrationskoordinator Lindesbergs kommun
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Bakgrund

• Må n ga n ya n lä n d a e leve r 2016
• Elevh ä lsa n fö rstä rkte s m e d u tö ka d e re su rse r (2016)
• Utö ka t b e h ov a v fö rd ju p a d e ku n ska p e r
• Krä n kn in ga r p å sko la n
• Hu r u p p trä d e r vi m o t va ra n d ra ?
• Briste r i sexu a lku n ska p /sa m h ä llsfrå go r/jä m stä lld h e t

Sta rta d e m e d ku ra to re rn a s sa m a rb e te m e d sp rå kin tro d u ktio n e n
fö r a tt sp rid a ku n ska p krin g jä m stä lld h e t.
Sa m ve rka n m e lla n fle r e fte r u tb ild n in g n ov 2017
– ”Me d rä tt a tt ve ta ”
65

Sko lin sp e kt io n e n se r b rist e r in o m o m rå d e t
se x- o sa m le vn a d
• Skolinspektionens granskning (publicerad 2018) av
sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor
påpekas brister i undervisningen på många skolor
där lärarnas brist på kompetensutveckling nämns
som ett av de stora problemen.
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Fo lkh ä lso m yn d igh e t e n se r b rist e r
in o m o m rå d e t se x- o sa m le vn a d
• Enligt Folkhälsomyndighetens ungdomsstudie UngKAB15
”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige” anser endast 49%
av ungdomarna mellan 16 -29 år att skolan gett dem
tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa
men samtidigt använder 55% av dessa ungdomar skolans
undervisning som sin huvudsakliga informationskälla i dessa
frågor (UngKAB15 s.79).
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Pilo t p ro je kt 2018

• Samlade fler kompetenser genom samverkan
• Interagerat med elever på Lindeskolans språkintroduktion
• Tre olika ämnesgrupper
Sexu e ll h ä lsa
Re la tio n e r, HBTQ, två n gsgifte , sa m h ä llsin fo
Jä m stä lld h e t, la ga r o ch re gle r

• Ca 15 e leve r p e r gru p p
• 3 tillfä lle n p e r ä m n e , to ta lt 9 tillfä lle n fö r va rje e lev
Pro je kt p å gå tt vå re n o ch h ö ste n 2018,
to ta lt ca 80 e leve r.
68
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Va d sä ge r Sve rige s Rike s la g?

70

” Jag tror att så som vi har
gjort nu är bra, jobbigt för
tjejerna att vara i
blandade grupper”

” Jag har lärt mig
mycket nya saker
när vi har suttit i
grupp, hur man
behandlar tjejer”

”Jag

tror att många
föräldrar behöver den
här informationen, jag
träffar många där
barnen fastän de är
vuxna inte får göra
någonting, som förälder
man är hemma man vet
inte någonting”

71
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Hu r ska vi gå vid a re ?
• Tillfällig lösning för våren 2019….
• Elevhälsan - minskade antal tjänster
• Osäkerhet kring Regionens medverkan
• Integrationskoordinatortjänst upphör

• Samverkan är nyckeln!
73

=

Be fa ra d e ö ka d e ko stn a d e r
i Lin d e sb e rg ko m m u n
74

Dnr BUN 2019/26-3
2019-02-11

Allmänna
dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation (GDPR)

Anna Ljungsten
anna.ljungsten@lindesberg.se
0581-810 25

75

Barn- och utbildningsnämnden och
dataskyddsförordningen

?
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Barn- och utbildningsnämnden och
dataskyddsförordningen
Varje nämnd eller styrelse i kommunen är en
personuppgiftsansvarig (PuA) myndighet
Ansvaret går INTE att delegera

77

Dataskyddsombud (DSO)
Dataskyddsombudets roll är minst att:
• Informera och ge råd till personuppgiftsansvarig och de anställda
• Övervaka att dataskyddsförordningen och andra
dataskyddsbestämmelser följs
• Samarbeta och vara kontaktpunkt med tillsynsmyndigheten
• På begäran ge råd vid konsekvensbedömningar och övervaka
genomförandet av konsekvensbedömningar
Ska arbeta självständigt och vara oberoende
Rapportera till högsta förvaltningsnivå

78

Personuppgiftsansvarig ansvarar för att…
• DSO i god tid deltar i alla frågor som rör skydd av
personuppgifter
• Rådfråga DSO vid konsekvensbedömningar

• DSO har de resurser som krävs för att fullgöra dennes
uppgifter

• DSO inte tar emot instruktioner i utförandet av sina uppgifter
• Undvika intressekonflikter om DSO har fler arbetsuppgifter

79

När är dataskyddsförordningen tillämplig?
Gäller vid personuppgiftsbehandling som har
anknytning till EU.

Omfattar all behandling av personuppgifter som
helt eller delvis görs automatiserad väg eller
som ingår eller kommer ingå i ett register.
Manuellt register = Sökbart enligt särskilda
kriterier (fler än 2 sökvägar exempelvis namn
och e-postadress)

80

Vad är en personuppgift?
En upplysning som direkt
eller indirekt kan användas
för att identifiera en fysisk
person som är i livet

Namn

Foto

Personnummer

Adress

Film

Fastighetsbeteckning
E-post

IP-adress

81

Vad är en känslig personuppgift?
• ras eller etniskt ursprung
• politiska åsikter
• religiös eller filosofisk övertygelse
• medlemskap i en fackförening
• hälsa
• en persons sexualliv eller sexuella
läggning
• genetiska uppgifter
• biometriska uppgifter som
entydigt identifierar en person

82

Tillåten behandling av känsliga personuppgifter
(exempel på undantag, fler finns)

• Uttryckligt samtycke från den registrerade
• Den registrerade har själv offentliggjort de
känsliga personuppgifterna
• Inom arbetsrätten, social trygghet och socialt
skydd
• För rättsliga anspråk
• Nödvändigt för att handlägga ett ärende
• Det behövs för offentlighetsprincipen
• För arkivändamål
83

Extra skyddsvärda (integritetskänsliga)
personuppgifter
Exempel på extra skyddsvärda personuppgifter
• Personnummer
• Samordningsnummer
• Barn
• Löneuppgifter
• Uppgifter om lagöverträdelser
• Värderande uppgifter
• Information om någons privata sfär
• Uppgifter om sociala förhållanden

84

Behandling av personuppgift
Behandling = en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter

Insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning,
utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande
på annat sätt, justering eller sammanförande,
begränsning, radering eller förstöring
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Grundläggande principer
•
•
•
•
•
•
•

Laglighet, korrekthet och öppenhet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Riktighet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
Ansvarsskyldighet

Det räcker inte att följa dataskyddsförordningen,
personuppgiftsansvarig måste kunna visa att och hur man
följer bestämmelserna i förordningen.
86

Personuppgiftsbiträde (PuB)
Den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsansvarig är ansvarig för vad personuppgiftsbiträden
och leverantörer gör.
Ett personuppgiftsbiträdesavtal (Pub-avtal) ska tecknas.
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Rättslig (laglig) grund för personuppgiftsbehandling
Intresseavvägning
Myndighetsutövning
och uppgifter av
allmänt intresse

Samtycke
Rättslig grund
Skydda
grundläggande
intressen

Avtal
Rättslig
förpliktelse
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Samtycke
Samtycke innebär att den registrerade sagt ja till
personuppgiftsbehandlingen.

Överväg alltid de andra rättsliga grunderna innan
samtycke väljs. Finns en annan laglig grund ska denna
väljas.
•
•
•
•

Krävs jämlika maktförhållanden
Ska vara frivilligt, dvs. möjligt att säga nej
Möjligt att ångra sig på ett lätt sätt
Ställ ej krav i samband med samtycket
s.k. paketering
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Avtal
Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med
den personuppgiftsansvarige.

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
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Myndighetsutövning och allmänt intresse
All myndighetsutövning
ska gru n d a s p å la ga r, fö ro rd n in ga r e lle r
a n d ra fö rfa ttn in ga r, d e t vill sä ga EU-rä tt e lle r sve n sk rä tt.
Up p gifte r a v allmänt intresse ska h a stö d i
• la g e lle r a n n a n fö rfa ttn in g
• ko lle ktiva vta l e lle r b e slu t so m h a r m e d d e la ts m e d stö d a v la g e lle r
a n n a n fö rfa ttn in g.
Ob liga to riska u p p gifte r so m å la gts a tt u tfö ra ä r a v a llm ä n t
in tre sse . Ko m m u n e r h a r o ckså sto ra m ö jligh e te r a tt gö ra
frivilliga å ta ga n d e n .
91

Intresseavvägning (berättigat intresse)
Krävs att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål av
berättigat intresse och den registrerades intresse för skydd av sina
personuppgifter får ej vägra tyngre än den som behandlar uppgifternas
intresse.

Skydda grundläggande intressen

Behandling när det är nödvändigt för att rädda liv exempelvis i vården.
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Registerförteckning
Förteckningen över behandlingar av personuppgifter
• Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och
dataskyddsombud
• Ändamål (tydligt och preciserat)
• Beskrivning av kategorier av registrerade och personuppgifter
• Kategorier av mottagare (personuppgiftsbiträden,
olika myndigheter, tredje land etc)
• Tidsfrister för radering
• Säkerhetsåtgärder
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De registrerades rättigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätt till information
Rätt till rättelse
Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Rätt till begränsning av behandling
Dataportabilitet
Rätt att göra invändningar
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Klagomål
Skadestånd
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De registrerades rätt till information
Rätt till information om bl.a.:
• Ändamålet (syftet) med behandlingen
• Rättslig grund för behandlingen
• Hur länge uppgifterna lagras
• Grundläggande rättigheter som t.ex. möjlighet till rättelse, radering,
begränsning av behandling, dataportabilitet, invändningar
• Vem uppgifterna delas med
• Om uppgifterna kommer överföras utanför EU/EES
• Klagomål
• Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
och dataskyddsombud
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Personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident har inträffat om
personuppgifter om en eller flera registrerade personer
har:
• blivit förstörda

• gått förlorade/ändrats

• kommit i orätta händer.
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Exempel på personuppgiftsincidenter
• Fel mottagare får ett mejl med personuppgifter

• En dator eller mobiltelefon som innehåller personuppgifter
blir stulen/tappas bort

• Ett strömavbrott eller en hacker-attack medför att vi
förlorar eller tillfälligt inte kommer åt personuppgifterna

• Ett lösenord kommer i fel händer, vilket gör att en obehörig
person kan logga in i ett system som behandlar
personuppgifter
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Fysisk, materiell eller immateriell skada
• Förlust av kontrollen över sina personuppgifter
• Bedrägeri

• Identitetsstöld

• Skadat anseende

• Förlust av konfidentialitet för personuppgifter som
omfattas av tystnadsplikt.
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Anmäla personuppgiftsincidenter
Anmäla personuppgiftsincidenter till personuppgiftsansvarig
Vissa personuppgiftsincidenter ska personuppgiftsansvarig
anmäla till Datainspektionen, vilket ska ske inom 72 timmar.
Ersätter ej IT-incidentrapportering.
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Sanktionsavgifter
Exempel på Sanktionsavgifter på högst 5 mnkr
Biträdesavtal
Registerförteckning
Anmälan om personuppgiftsincidenter
Konsekvensbedömningar inkl. förhandssamråd
Utse dataskyddsombud, säkerställa att DSO deltar i alla frågor om
skydd av personuppgifter, har resurser etc
Sanktionsavgifter på högst 10 mnkr
De grundläggande principerna
Laglig grund
Villkor för samtycke
Behandling av känsliga personuppgifter (krävs undantag)
Registrerades rättigheter t.ex. information, rättelse, radering etc
Överföring av personuppgifter till mottagare i tredje land
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Vinsterna med en dataskyddsorganisation
Vi har kontroll över våra behandlingar av personuppgifter
Vi ka n tillgo d o se d e re gistre ra d e s rä ttigh e te r
Vi ka n visa a tt vi u p p fylle r d a ta skyd d sfö ro rd n in ge n s kra v
Minskar risken för:
• Pe rso n u p p giftsin cid e n te r
• Sa n ktio n sa vgifte r
• Ska d e stå n d sa n sp rå k
Me d b o rga re o ch a n d ra e n skild a h a r e tt h ö gt fö rtro e n d e fö r o ss o ch vå rt
p la tsva ru m ä rke
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Frågor att fundera vidare över…
Hur långt har nämnden/förvaltningen kommit med arbetet med GDPR
(re giste rfö rte ckn in g, in fo rm a tio n sm a te ria l, riktlin je r, ru tin e r e tc)?
Hu r n å r vi u t till m e d a rb e ta rn a i b a rn o ch u tb ild n in gsfö rva ltn in ge n så a tt d e ve t
h u r d e ska a rb e ta m e d p e rso n u p p gifte r o ch d a ta skyd d ?
Hu r vill n ä m n d e n få å te rra p p o rte ra t a tt o ch va d fö rva ltn in ge n a rb e ta r m e d
a vse e n d e GDPR?

T.ex. återrapportering av personuppgiftsincidenter (hur många,
förebyggande arbete)
Har resurser avsatts för arbetet med GDPR (arbetstid, pengar

etc)?
102

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-18

1 (2)
BUN 2018/266

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Svar till dataskyddsombud angående Granskning av
registerförteckning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att
• Tacka för informationen och vidarebefordra svaret till dataskyddsombudet.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsombudet har överlämnat ett antal frågor till barn- och
utbildningsnämnden, i dess egenskap av personuppgiftsansvarig myndighet.
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns upptagna i er
myndighets registerförteckning?
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som utförs för
närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i artikel 30
dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en översyn över hela eller
delar av registerförteckningen?
4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av registret för att
uppfylla kraven i artikel 30 dataskyddsförordningen, till vilket datum kommer
översynen vara klar?
5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem, GDPR Hero
(www.gdprhero.se), till vilket datum kommer registerförteckningen vara
inlagd i detta system?
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar enligt följande:
1. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att alla personuppgifter
sannolikt inte finns upptagna i myndighetens registerförteckning. Barnoch utbildningsförvaltningen bedriver en mångfasetterad och omfattande
verksamhet i vilken det dagligen behandlas en mängd olika
personuppgifter. Vidare är ett ett stort antal tjänstepersoner berörda.
2. Arbetet med att identifiera och registrera i vilka processer det
förekommer personuppgifter har kommit långt och fortsätter
kontinuerligt under 2019. Ett specifikt slutdatum går inte att sätta.
3. Enligt barn- och utbildningsförvaltningen lever registerförteckningen upp
till samtliga krav i artikel 30 i dataskyddsförordningen.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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2 (2)
4. –
5. Arbetet med att föra över registerförteckingen till GDPR Hero löper
parallellt med inventeringen av verksamhetens
personuppgiftsbehandlingar. Bedöms vara klart under 2019.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

Claes Wilson
IT-samordnare

För kännedom:
Dataskyddsombudet
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-14

Barn- och utbildningsnämnden

BUN §7/19

11 (21)

Dnr: BUN 2018/266

Granskning av registerförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Förvaltningschef får i uppdrag att besvara begäran om granskning
från dataskyddsombud.
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft.
Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den
svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen
innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter.
För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I
kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse
personuppgiftsansvarig myndighet.
Dataskyddsombudet har valt att inleda granskningen som
dataskyddsombudet ska göra med myndighetens registerförteckning.
Registerförteckningen är det register som ska finnas över alla
behandlingar av personuppgifter som utförs under myndighetens
ansvar. Registerförteckningen ska innehålla följande uppgifter
(artikel 30 dataskyddsförordningen)
- Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige,
den personuppgiftsansvariges företrädare samt
dataskyddsombudet.
- Ändamålen med behandlingen.
- En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna
av personuppgifter.
- De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har
lämnats eller ska lämnas ut.
- I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett
tredjeland eller en internationell organisation.
- Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika
kategorierna av uppgifter.
- Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-14

Barn- och utbildningsnämnden

12 (21)

Följande frågor överlämnas till barn- och utbildningsnämnden i
egenskap av personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande. Svar
önskas senast den 31 januari 2019.
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns
upptagna i er myndighets registerförteckning?
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som
utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i
artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en
översyn över hela eller delar av registerförteckningen?
4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av
registret för att uppfylla kraven i artikel 30
dataskyddsförordningen, till vilket datum kommer översynen
vara klar?
5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem,
GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer
registerförteckningen vara inlagd i detta system?
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Linda Svahns (S) förslag till beslut är förvaltningschef
får i uppdrag att besvara begäran om granskning från
dataskyddsombud.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag.
_____
Meddelas för åtgärd
Förvaltningschef
För kännedom
Dataskyddsombud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1

Begäran

2018-11-27 Dnr BUN 2018/266-1
Kommunledningskontoret
Anna Ljungsten
0581-810 25
Anna.ljungsten@lindesberg.se

Till Barn- och
utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen
gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den svenska
personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen innebär ett
ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. För
personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I
kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse
personuppgiftsansvarig myndighet.
Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen ska
utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. informera och
ge råd till den personuppgiftsansvariga och de anställda samt att
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Jag har valt att inleda granskningen som dataskyddsombudet ska göra
med myndighetens registerförteckning. Registerförteckningen är det
register som ska finnas över alla behandlingar av personuppgifter som
utförs under myndighetens ansvar.
Registerförteckningen ska innehålla följande uppgifter (artikel 30
dataskyddsförordningen)
 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige,
den personuppgiftsansvariges företrädare samt
dataskyddsombudet.
 Ändamålen med behandlingen.
 En beskrivning av kategorierna av registrerade och
kategorierna av personuppgifter.
 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har
lämnats eller ska lämnas ut.
 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett
tredjeland eller en internationell organisation.
 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika
kategorierna av uppgifter.
 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Följande frågor överlämnas till er i egenskap av
personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande. Svar önskas senast
den 31 januari 2019.
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns
upptagna i er myndighets registerförteckning?
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som
utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i
artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en
översyn över hela eller delar av registerförteckningen?
4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av registret
för att uppfylla kraven i artikel 30 dataskyddsförordningen, till
vilket datum kommer översynen vara klar?
5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem,
GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer
registerförteckningen vara inlagd i detta system?
Om eventuella uppdateringar sker i en Excel-fil innan samtliga
behandlingar läggs in i GDPR Hero, önskar jag en kopia av Excel-filen
efter att den är uppdaterad.
I egenskap av ert dataskyddsombud vill jag gärna komma och träffa er
för att informera om dataskyddsförordningen och det ansvar
myndigheten har. Mitt förslag är att detta sker efter att samtliga
politiker genomgått utbildningen den 24–25 januari 2019. Återkom
gärna efter utbildningen med vilket datum som passar er, hur lång tid
jag har till förfogande samt om det är något speciellt ni vill ha
information om.

Anna Ljungsten
Dataskyddsombud

Lindesbergs kommun
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