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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02

Plats och tid

Silen/Zoom, 2021-02-02 klockan 15:00-16.30

Beslutande

Tony Nilsson (MP), ordförande
Allan Spets (C), vice ordförande
Agneta Nilsson (KD)
Anneli Elovsson (KD)
Bo Eriksson (KD)
Daniel Markstedt (S)
Roar Moheim (SD)
Therese Gustafsson (L)
Thord Andersson (C)
Annelie Heed (S) ersättare för Lena Svensson (S)
Matts Wignell (C) ersättare för Ulla-Britt Svensson (S)

Övriga närvarande

May Bjerklund, verksamhetschef
Andrea Grindenäs, sekreterare

Justeringens plats och tid

Administrativ avdelning 2021-02-04

Paragrafer

§1 - §7

Sekreterare

Andrea Grindenäs
Ordförande

Tony Nilsson
Justerare

Bo Eriksson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Andrea Grindenäs

Datum då anslaget tas ned

2021-02-27
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02

§1

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02

§2

Verksamheten informerar
Information gällande distansundervisning på högstadiet
Rektor Peter Söderblom kommer att delta via Zoom för att delge information
om hur distansundervisningen på högstadiet fungerar.
Lägesrapport V. 3
Information om hur de olika verksamheterna påverkats av covid-19
pandemin under v.3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (9)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02

§3

Ärenden för kännedom BUN 2021-02-02
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-02 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- BUN/2021:7 Samverkansprotokoll.
- BUN/2021:9 Utveckling av musikskolan till kulturskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-02

Barn- och utbildningsnämnden

§4

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av barn och
utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Redovisningen innebär inte
att Barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det barn och utbildningsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut i BUN 2021-02-02
för perioden 2020-12-08-2021-02-02.
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§5

2021-02-02

Dnr BUN/2020:19

Uppföljning internkontroll 2020
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern kontroll syftar det till att säkerställa att styrelser
och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
· efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer m m.
· ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
· tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna
verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. De ska
även årligen antaga en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen.
Kontrollområden för 2020 är:
1. Personalförsörjning (Uppföljning av kontrollområde 2019)
2. Övergripande ekonomisk uppföljning
3. Upphandling och avtal (uppföljning av kontrollområde 2017, 2018
och 2019)
4. Stor inflyttning påverkar verksamheten
5. Uppföljning av Kommunala aktivitetsansvaret
6. Simundervisningen i avsaknad av simhall i kommunen
Beslutsunderlag
Uppföljning Internkontroll 2020
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll
2020.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (9)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§6

2021-02-02

Dnr BUN/2021:1

Internkontroll 2021
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll ska
nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Intentionen med en plan för intern kontroll är att säkerställa att nämnden
arbetar systematiskt med de frågor som är väsentliga för nämndens
verksamhetsområde, att risker för att fel ska uppstå undviks eller minimeras,
och att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. Nämnden har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Det innebär att nämnden, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att
följande uppnås:
• en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• en tillförlitlig finansiell- och verksamhetsrapportering
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, rutiner m.m.
Verksamhetschefen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2021.
Följande kontrollpunkter föreslås:
1. Uppföljning av Kommunala aktivitetsansvaret (uppföljning från
2020)
2. Simundervisningen i avsaknad av simhall i kommunen (uppföljning
2020)
3. Distansundervisning under covid19
4. Konsekvenser av brist på administrativt stöd inom verksamheten
5. Uppföljning av Interkommunala avgifter/IKE
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-01-12
Internkontrollplan 2021
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan för 2021.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (9)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-02

Barn- och utbildningsnämnden

§7

Dnr BUN/2021:2

Val av dataskyddsombud
Dataskyddsombud i Barn och utbildningsnämnden
Nuvarande dataskyddsombud Lina Johannesson har bytt tjänst och uppdraget
som dataskyddsombud ska ligga på kommunjurist.
I enlighet med dataskyddsförordningen måste respektive
personuppgiftsansvarig, som är en myndighet, utse ett dataskyddsombud.
Kommunstyrelsens förslag är att ett dataskyddsombud utses för hela
kommunkoncernen. Respektive styrelse/nämnd/bolag måste därmed utse
dataskyddsombudet. Kommunstyrelsen föreslår att barn och
utbildningsnämnden utser kommunjurist Marcus Hansson som nytt
dataskyddsombud för barn och utbildningsnämnden.
Dataskyddsombudets ansvar
- Självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed
- Fortlöpande ge råd och synpunkter om lagen och dess tillämpning
- Om den personuppgiftsansvarige inte inom rimlig tid rättar till påpekade
brister har ombudet skyldighet att anmäla förhållandet till Datainspektionen
- Granska förteckningen över de behandlingar som den
personuppgiftsansvarige genomför
- Hjälpa de registrerade att erhålla rättelse
- Vara rådgivande vid utvecklingsprojekt och nyanskaffning av IT system
Beslutsunderlag
Nämndsekreterares tjänsteskrivelse 2021-01-12
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02 § 182
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. F.d kommunjurist Lina Johannesson entledigas från uppdraget som
dataskyddsombud för barn och utbildningsnämnden samt
2. Kommunjurist/utredare Marcus Hansson utses till nytt
dataskyddsombud för barn och utbildningsnämnden.
Beslut skickas till
Kommunjurist, kommunstyrelse
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