
PROTOKOLL Sida 1(9) 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

  Anslag 

 Anslaget tas ned: 2021-04-10 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-03-10 
Anslaget sätts upp: 2021-03-19 
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-03-10 kl. 09.00 – 10:40 

Beslutande 

Marcus Svinhufvud, (M), ordförande  
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande

Övriga deltagare 

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning  

Christina Persson, skolchef förskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 

Carolina Wallberg, controller  
Nathalie Johansson, nämndsekreterare 

Paragrafer 
§§ 8-15

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-12 kl. 10:00 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud (M) 

Ordförande 

Gill Lagerberg (S) 

Justerare 

Nathalie Johansson 
Sekreterare  
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arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Innehållsförteckning             Sida 

 § 8/21 Fastställande av dagordning 

§ 9/21 Svar på medborgarförslag - Inför rökförbud på skolområdet i anslutning till 
gymnasieskolan 

§ 10/21 Utredningsuppdrag gällande revidering av skolskjutsriktlinjer 

§ 11/21 Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2022 

§ 12/21 Uppföljning av personuppgiftsbehandling - rapport från barn- och 
utbildningsnämndens dataskyddsombud 2020 

 § 13/21 Yttrande över mål och budget 2022-2024 

§ 14/21 Antalet timmar för arbetssökande och föräldralediga i förskolan 

§ 15/21 Övriga frågor 
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§ 8/21 

Fastställande av dagordning 

Gill Lagerberg (S) anmäler tre övriga frågor angående skolskjuts för de barn som har korttidsboende 
enligt LSS, söktrycket till gymnasiet och fotbollsprofilen samt få presentation av medarbetarenkäten. 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  

_____________________________  
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§ 9/21 BUN/2020/0319/061 

Svar på medborgarförslag - Inför rökförbud på skolområdet i 
anslutning till gymnasieskolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  
 

Ärendet 
I november beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten till barn- och 
utbildningsnämnden (KF § 130/20) för ett medborgarförslag gällande rökförbud vid gymnasieskolan. 
 
Förslagsställaren föreslår att rökförbud införs på och i anslutning till skolområdet vid Nynäshamns 
gymnasium. Förslagsställaren lyfter de hälsofrämjande effekter ett rökförbud skulle innebära och 
särskilt för elever och personal med astma- och allergibesvär.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0319/061-2 

Bilaga 1, Medborgarförslag Inför rökförbud på skolområdet i anslutning till gymnasieskolan 
 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 10/21 BUN/2019/0075/610 

Utredningsuppdrag gällande revidering av skolskjutsriktlinjer 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
utredningsuppdraget. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2020 att Stormogården och Lillmogården ska 
utgöra centrala särskilda undervisningsgrupper vid Gröndalsskolan respektive Viaskolan F-5 (§ 
185/20). Beslutet innebar även att förvaltningen uppdrogs att utreda om det fanns behov av att 
revidera kommunens riktlinjer för skolskjuts. Detta eftersom skolskjutsriktlinjerna fastslår att elever 
endast har rätt till skolskjuts till den skola vid vilken de har sin grundplacering. Om vårdnadshavaren 
väljer en skolplacering vid en annan skola har eleven ingen generell rätt till skolskjuts. 
Placering i en central särskild undervisningsgrupp förutsätter att vårdnadshavaren ansöker om att 
byta skola till den skolan vid vilken undervisningsgruppen är förlagd. Strikt tolkat skulle detta 
innebära att eleven inte har någon rätt till skolskjuts till den centrala särskilda 
undervisningsgruppen.  
 
Förvaltningen kan konstatera att det undantag som finns i skollagen och som avser särskilda 
omständigheter kan tillämpas för att för att bevilja skolskjuts med entreprenad för elever som har 
rekommenderats för placering i central särskild undervisningsgrupp, förutsatt att den utredning som 
gjorts med anledning av ansökan om placeringen visar att eleven har ett sådant behov och att 
beslutet endast beviljas för 6 månader i taget. Således ser förvaltningen inte att det i dagsläget är 
nödvändigt att revidera kommunens skolskjutsregler.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utredningsuppdraget. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utredningsuppdraget. 
 

Beslutsunderlag 
BUN/2019/0075/610-10 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 11/21 BUN/2021/0002/041 

Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till arbetssätt för framtagande av mål- och budgetyttrande och verksamhetsplan för 2022. 

Protokollsanteckningar 
Förvaltningen lägger till följande mening i tjänsteutlåtandet: Om någon representant från politiken 
får förhinder skall arbetsutskottets ersättningsordning följas.   

Förvaltningen lägger till under preliminär tidsplan i tjänsteutlåtandet att remiss 2 skickas till 
arbetsgrupp och till nämnd.  

Ärendet 
Verksamhetsplanen är tillsammans med internbudgeten nämndens viktigaste styrdokument. Att 
verksamhetsplanen har en tydlig förankring såväl politiskt som i de verksamheter som nämnden 
ansvarar för är därför viktigt. De senaste åren har barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 
utarbetats i en arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningsledning, fackliga 
organisationer och representation från politiken. Syftet med modellen har varit att skapa dialog 
mellan politik, förvaltning och verksamhet där politiska visioner och mål kan diskuteras i relation till 
verksamheternas förutsättningar och behov. För att tydliggöra förankringen med verksamheterna 
och för att öka representationen av medarbetare i arbetet med utarbetande av verksamhetsplan har 
avdelningarna under föregående år uppmanats att utse remissgrupper vilka har till uppgift att 
inkomma med inspel till de förslag som utarbetas i arbetsgruppen.  
Förvaltningen har tagit fram förslag till arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan för 2022 och 
avser en arbetsgrupp med representation ifrån politiken och förvaltningsledningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till arbetssätt för 
framtagande av mål- och budgetyttrande och verksamhetsplan för 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till arbetssätt för 
framtagande av mål- och budgetyttrande och verksamhetsplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0002/041-1 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer BUF 
Fackliga organisationer 
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§ 12/21 BUN/2018/0086/059 

Uppföljning av personuppgiftsbehandling - rapport från barn- 
och utbildningsnämndens dataskyddsombud 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
1. överlåta till förvaltningen att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i 
enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1. 
 
2. komplettera delegationsordningen med punkt 5.6.5 som behandlar incidentrapportering.  
 
3. att barn- och utbildningsförvaltningen, senast den 30 juni 2021, ska återkomma med information 
till barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet fortlöper. 
 

Ärendet 
Den 31 augusti 2020 inkom kommunens dataskyddsombud med ”Rapport – granskning av 
personuppgiftsbehandling inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter”. 
 
Granskningen har fokuserat på hur barn- och utbildningsnämndens verksamheter efterlever vissa 
utvalda artiklar ur dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att barn- och 
utbildningsnämnden, enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden.  
 
Dataskyddsombudet har överlämnat en lista till barn- och utbildningsnämnden med förslag på 
rekommenderade åtgärder. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunjuristen 
gått igenom dataskyddsombudets ”åtgärdslista” och tagit fram ett förslag på hur barn- och 
utbildningsnämnden ska angripa de upptäckta bristerna.  
 
Aktiviteter som förvaltningen bör genomföra för att stärka barn- och utbildningsnämnden 
personuppgiftsbehandling är bland annat att: 
 
• säkerställa att barn- och utbildningsnämnden har upprättat registerförteckningar för samtliga 
personuppgiftsbehandlingar, 
• uppdatera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, 
• säkerställa att dataskyddsombudet systematiskt bjuds in till förvaltningsledning och barn- och 
utbildningsnämnden för att rapportera om nämndens personuppgiftshantering, 
• vidareutbilda medarbetare och chefer kring dataskyddsfrågor, samt 
• se över barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbiträdesavtal och eventuellt revidera avtal 
som inte lever upp till förordningens krav.  
 
En komplett lista på föreslagna åtgärder med anledning av dataskyddsombudets rapport redovisas 
som bilaga 1.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlåta till förvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen med punkt 5.6.5 som 
behandlar incidentrapportering.  
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen, senast den 30 juni 
2021, ska återkomma med information till barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet fortlöper. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlåta till förvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen med punkt 5.6.5 som 
behandlar incidentrapportering.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen, senast den 30 juni 
2021, ska återkomma med information till barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet fortlöper. 

Beslutsunderlag 
Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter, 2020-08-31, BUN/2018/0086/059/37 
 
Bilaga 1. Förslag till åtgärder med anledning av dataskyddsombudets GDPR rapport – granskning av 
personuppgiftsbehandling inom kommunens verksamheter 2020-08-31 
 

Skickas till 
Avdelningschefen för förvaltningsstaben, barn- och utbildningsförvaltningen 
Dataskyddsombudet 
Akten 
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§ 13/21  

Yttrande över mål och budget 2022-2024 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar att förvaltningen arbetar med att ta fram ett 
yttrande över mål och budget 2022-2024 men som ännu inte är helt färdigställt. Underlaget kommer 
vara klart till nämnden 2021-03-24. Vidare håller Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, och 
Carolina Wallberg, controller, föredrag över huvudpunkterna i remissvaret.   

 

§ 14/21  

Antalet timmar för arbetssökande och föräldralediga i 
förskolan 
Christina Persson, skolchef förskola, informerar att det kan bli nödvändigt att förlänga barn- och 
utbildningsnämndens beslut (BUN § 22/21) vad gäller begränsning av antalet timmar för 
förskolebarn vars vårdnadshavare är arbetssökande och föräldralediga. I diskussion med 
arbetsutskottet föreslås det att nämnden bör delegera rätten till arbetsutskottet att ta beslut om en 
eventuell förlängning av tidigare beslut med utgång 2021-04-30. Det med anledning av att 
nämndsammanträdet i april är tätt inpå beslutets utgång och ett beslut kan behöva fattas tidigare 
för att ha viss framförhållning.  

 

§ 15/21  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg (S) ställer tre övriga frågor angående skolskjuts för de barn som har korttidsboende 
enligt LSS, söktrycket till gymnasiet och fotbollsprofilen samt få presentation av medarbetarenkäten. 

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, besvarar ovanstående frågor skriftligen. Gill Lagerberg (S) 
efterfrågar att nämnden 2021-03-24 får en presentation hur söktrycket ser på gymnasiet.   
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