1(23)

BILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23
Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 18:00-20.33
Ajournering klockan 19.41-19.56
Beslutande Se närvarolista på sida 2.
Deltagande Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 86-103
tjänstemän Annika Hoppe, skolchef, §§ 86-103
Jenny Lindahl, kvalitetssamordnare §§ 86-88
Per-Olof Ganestam, rektor §§ 86-88
Katrin Olsson, rektor §§ 86-89
Ingrid Sturén, rektor §§ 86-90
Plats och tid för
justering Stationshuset, måndagen den 28 juni klockan 15:00

Sekreterare Linda Tholén §§ 86-103

Ordförande Murat Özbalci (C)

(1) Justerande Gun Friberg (S)

(2) Justerande Anton Holmberg (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Bildningsnämnden
2021-06-23
2021-06-28
2021-07-20
Bildningsförvaltningen

Underskrift Linda Tholén

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23

ERSÄTTARE
Florian Bobocea (S)
Fredrik Karlsson (M)
Magnus Johansson (S)
Vakant (SD)
Stefan Olofsson (S)
Pernilla Nielsen (M)
Sten Hugosson (SD)
Totalt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

X
---

X

X

X

X
X
----X
X
X
X
--X

X
X

X
--X
--X
--X

X X

13

9

Avstår

Nej

Ja

Avstår

Namn Ledamöter
Murat Özbalci (C), ordf.
Menaida Hasanovic (S), 1:e
vice ordf.
Bodil Hellberg (L), 2:e vice
ordf.
Thomas Fredriksson (S)
Gun Friberg (S)
Bengt Tollstadius (C)
Eva Nilsson (M)
Bengt Nilsson (M)
Linda Arenhag (KD)
Anton Holmberg (SD)
Harri Rosqvist (SD)
Richard Mattsson (SD)
Petra Jansdotter (SD)

Nej

§ 95

Ja

Bildningsnämndens ledamöter
och ersättare samt
omröstningsbilaga.

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

X
X
X
X
X

X X
X X
X

X
4

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bin § 86 Val av justerare ..........................................................................................4
Bin § 87 Fastställande av föredragningslista............................................................5
Bin § 88 Ekonomirapport Väst.................................................................................6
Bin § 89 Ekonomirapport KomVux .........................................................................7
Bin § 90 Ekonomirapport Björnekullaskolan...........................................................8
Bin § 91 Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-05-31 ............................9
Bin § 92 Förvaltningens information .....................................................................10
Bin § 93 Ändring av sammanträdestid för bildningsnämnden i augusti ................11
Bin § 94 Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande
systematiskt arbetsmiljöarbete 2021..........................................................12
Bin § 95 Upphävande av avgiftsbestämmelser för Kulturskolan ...........................13
Bin § 96 Datum för kvalitetsdagar för bildningsnämnden .....................................15
Bin § 97 Beställning av nybyggnation Haganässkolan ..........................................16
Bin § 98 Beställning av nybyggnation Kvidinge förskola .....................................17
Bin § 99 Beslutslogg ..............................................................................................18
Bin § 100 Redovisning av delgivningar .................................................................19
Bin § 101 Redovisning av delegationsbeslut .........................................................21
Bin § 102 Eventuella kursinbjudningar..................................................................22
Bin § 103 Eventuella övriga ärenden - Information till berörda med anledning av
personuppgiftsincident ..............................................................................23

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 86
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut
Gun Friberg (S) och Anton Holmberg (SD) utses att justera dagens protokoll.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 87
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden
Ordförande yrkar
att följande ärenden utgår från dagordningen:
- Ärenden till och från de kommunala råden
- Föreläggande till vårdnadshavare med anledning av brott mot
skolplikten
Att följande punkt behandlas under ”Eventuella övriga ärenden”:
- Information till berörda med anledning av personuppgiftsincident
Proposition
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 88
Ekonomirapport Väst
Sammanfattning:
Per-Olof Ganestam, rektor för område Väst, kommer till sammanträdet och
presenterar ekonomiuppföljning för området efter maj månad och
prognosticerat resultat vid årets slut.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 89
Ekonomirapport KomVux
Sammanfattning:
Katrin Olsson, rektor för KomVux, kommer till sammanträdet och presenterar
ekonomiuppföljning för området efter maj månad och prognosticerat resultat
vid årets slut.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 90
Ekonomirapport Björnekullaskolan
Sammanfattning:
Ingrid Sturén, rektor för Björnekullaskolan, kommer till sammanträdet och
presenterar ekonomiuppföljning för området efter maj månad och
prognosticerat resultat vid årets slut.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 91
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-05-31
Dnr BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter maj månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-06-08
Ekonomisk månadsuppföljning Bildningsnämnden per 2021-05-31
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-05-31.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-05-31.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 92
Förvaltningens information
Annika Hoppe, skolchef informerar om:
- Björnekullaskolan och Hyllinge skola statistik visar att 84 % resp. 83 %
av niondeklassarna har behörighet till gymnasiet när de går ut
grundskolan.
- Det kommer att göras en upphandling av konsult som ska genomföra en
lokalöversyn för att se om lokalerna är ändamålsenliga. Motsvarade
översyn kommer i ett senare skede att göras på förskolorna.
- Under kommande vecka kommer arbetsgivaren och fackliga att
genomföra intervjuer vid rekrytering av ny rektor på Björnekullaskolan.
- Förvaltningen har gjort en delmosansökan inför 2022 som blivit
beviljad. Pengarna kommer att användas till mottagningsteamet,
exempelvis skolsköterska och andra omkostnader.
- I fredags var det skolavslutning och detta gick bra.
- I förra veckan rapporterades ett fall av covid-19 bland personalen.
Smittan har gått ner.
- Vid förra nämndssammanträdet ställdes en fråga gällande kostnad för
skadegörelse på kommunens skolor. På dagens sammanträde
presenteras dessa kostnader för bildningsnämnden. Kostnaden är högst
på Hyllinge skola, där den uppgår till 260 tkr och lägst på
Tingdalsskolan där kostnaden uppgår till 3 tkr. Totalt ligger kostnaden
för samtliga rektorsområden (område centrum ej inräknat pga att
kostnaden inte finns tillgänglig på sammanträdet) på ca 487 tkr.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 93
Ändring av sammanträdestid för bildningsnämnden i augusti
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har fått ändrade tider för delårsbokslut vilket innebär att
sammanträdet i augusti behöver flyttas fram. Ordförande föreslår att
nämndssammanträdet förläggs till den 8 september klockan 18.00.
Arbetsutskottets planerade sammanträde den 11 augusti och 8 september hålls
som planerat. Bildningsnämnden får frågan om nämndssammanträdet den 22
september bör hållas som planerat annars finns det förslag om att ha ett
verksamhetsbesök ute i Nyvång.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-06-09 § 72
Bildningsnämndens beslut
Att flytta nämndssammanträdet i augusti till den 8 september och att
sammanträdet den 22 september inleds med ett verksamhetsbesök på Nyvångs
förskola och att sammanträdet därefter hålls på förskolan.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 94
Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande
systematiskt arbetsmiljöarbete 2021
Dnr BiND 2021/104
Sammanfattning
Bildningsnämnden ska kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön och har till
uppgift att årligen upprätta en arbetsmiljöplan gällande systematiskt
arbetsmiljöarbete, utifrån kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för
redovisning. Arbetsmiljöplanen ska redovisa hur målen för föregående år har
följts upp och formulera nya mål för innevarande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef
Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande systematiskt
arbetsmiljöarbete 2021
Yrkande
Ordförande yrkar att överlämna underlaget till HR-avdelningen som
information och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att överlämna underlaget till HR-avdelningen som
information och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Expedieras:
Akten
HR-avdelningen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 95
Upphävande av avgiftsbestämmelser för Kulturskolan
Dnr BiND 2021/97
Sammanfattning
Inför 2014 antogs avgiftsbestämmelser för musikskolans verksamhet (som
härefter har bytt namn till Kulturskolan). Kulturskolan tar för närvarande ut en
elevavgift på 650 kr per termin för elevers deltagande. Om eleven behöver hyra
ett instrument tas dessutom en avgift på 400 kr per termin.
Bildningsförvaltningen anser att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i
kulturskolans verksamhet, vilket inte är fallet idag då det finns familjer som har
betalningssvårigheter och begär uppskov med avgiften.
I syfte att göra utbildningen mer likvärdig och därmed erbjuda möjlighet för
fler elever att kunna delta i verksamheten, föreslås elevavgifterna för elever
bosatta i Åstorps kommun som vill använda sig av utbudet hos Kulturskolans
verksamhet, att avskaffas från och med 2022-01-01. Intäktsbortfallet kommer
att finansieras genom statliga medel från Likvärdig skola. Avgiften för att hyra
musikinstrument kvarstår dock och kommer att ligga kvar på 400 kr per termin.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-06-09 § 66
Tjänsteskrivelse från Harriet Jönsson, rektor, 2021-05-11
Beslut från Kommunfullmäktige 2013-11-18 § 122
Terminsavgift för musikskolan
Yrkande
Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att elevavgiften om 650 kronor för elever som bor i Åstorps kommun ska
avskaffas från och med 2022-01-01 samt att detta förfarande införs på prov
under en tvåårsperiod och därefter utvärderas för ett nytt ställningstagande av
bildningsnämnden.
Anton Holmberg (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att konkretisera
anledningen till att avgiften ska avskaffas och varför ärendet lyftes för beslut
nu, hur ska kulturskolan finansiera det bortfall som avskaffandet medför, vilka
effekter väntas beslutet att medföra samt vilken påverkan beslutet medför för
övriga verksamheter inom bildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande lägger Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande under proposition
och finner att detta avslås.
Anton Holmberg (SD) begär votering.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23

Bin § 95, forts.
Voteringsordning
Den som önskar att avgöra ärendet idag röstar ”ja” och den som vill
återremittera ärendet röstar ”nej”.
Då voteringen utfaller med fyra stycken ”nej” röster och nio stycken ”ja” röster
beslutar bildningsnämnden att ärendet ska avgöras idag, för voteringsresultat se
bilaga på sidan 2.
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att elevavgiften om 650
kronor för elever som bor i Åstorps kommun ska avskaffas från och med 202201-01 samt att detta förfarande införs på prov under en tvåårsperiod och
därefter utvärderas för ett nytt ställningstagande av bildningsnämnden.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 96
Datum för kvalitetsdagar för bildningsnämnden
Sammanfattning
Bildningsnämnden har årligen haft kvalitetsdagar som syftar till att rektorerna
presenterar sina kvalitetsmål, ekonomi och uppföljningar för
bildningsnämnden. Det brukar avsättas två dagar per år till dessa dagar.
Arbetsutskottets förslag är att kvalitetsdagarna förläggs till 30 september och 5
oktober klockan 15-19.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-06-09 § 67
Bildningsnämndens beslut
Att kvalitetsdagarna förläggs till den 30 september och 5 oktober klockan 1519.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 97
Beställning av nybyggnation Haganässkolan
Dnr BiND 2021/102
Sammanfattning
Processen med ett framtagande av en ny Haganässkola har kommit till ett
skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell beställning av
en ny skola.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-06-09 § 68
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-06-04
Beställningsmall för nybyggnation Haganässkolan
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny
Haganässkola och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att
fastställa processen i kommunfullmäktige.
Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Harri Rosqvist (SD)
under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny Haganässkola
och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att fastställa processen
i kommunfullmäktige.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 98
Beställning av nybyggnation Kvidinge förskola
Dnr BiND 2021/102
Sammanfattning
Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Kvidinge har
kommit till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell
beställning av en ny förskola.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-06-09 § 69
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-06-04
Beställningsmall för nybyggnation Kvidinge förskola
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny
förskola i Kvidinge och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att
fastställa processen i kommunfullmäktige.
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Bodil Hellberg (L)
och Harri Rosqvist (SD), under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny förskola i
Kvidinge och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att fastställa
processen i kommunfullmäktige.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 99
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.
Beslutsunderlag
Beslutslogg juni månad 2021
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna beslutsloggen.
Proposition
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna beslutsloggen.
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

19(23)

PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 100
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten,
dnr BiND 2021/105
- Rapport från KPMG - Gymnasieskolans kostnader, dnr BiND 2021/106
- Anmälan om brott mot skolplikten, Grundsärskolan
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllinge Skola, 21-05-24
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllinge Skola, 21-05-25
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllinge Skola, 21-05-04
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllinge Skola, 21-05-05
- Anmälan om kränkande behandling, Kvidinge Skola, 21-05-17
- Anmälan om kränkande behandling, Kvidinge Skola, 21-04-26
- Anmälan om kränkande behandling, Kvidinge Skola, 21-05-06
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal Skola 21-05-05
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal Skola 21-05-05
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola 21-05-25
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola 21-06-01
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola 21-06-01
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-01-26
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-01-26
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-01-26
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-01-26
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-03-03
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-03-25
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-03-25
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-05-18
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-05-18
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-05-18
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-05-19
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-05-28
- Anmälan om kränkande behandling Haganässkolan 21-06-01
- Anmälan om kränkande behandling Rågenskolan 21-02-09
- Anmälan om kränkande behandling Rågenskolan 21-05-18
- Beslut om avstängning av elev - Björnekullaskolan
- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-05-31 § 61, Avsägelse från
Hampus Svensson (SD) gällande platsen som ledamot i
bildningsnämnden
- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-05-31 § 62, Avsägelse från
Marcus Möller (SD) gällande platsen som ledamot i bildningsnämnden
- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-05-31 § 64, Avsägelse från
Martin Svensson (S) gällande platsen som ersättare i bildningsnämnden
- Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-05-31 § 68, Avsägelse från
Carola Öhrn (SD) gällande platsen som ersättare i bildningsnämnden
Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 100, forts.
-

Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-05-31 § 69, Avsägelse från
Anneli Servin (SD) gällande platsen som ersättare i bildningsnämnden
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-05-31 § 73, Val av ny
ersättare i bildningsnämnden, Magnus Johansson (S)

Protokoll
Binau 2021-06-09 §§ 61-75
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

21(23)

PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 101
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Ordförandebeslut 2021-06-04 att stänga Kvidinge skola årskurs 3
mellan 2021-06-07 - 2021-06-09
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

22(23)

PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 102
Eventuella kursinbjudningar
Sammanfattning
Den 10 september är samtliga av kommunens förtroendevalda inbjudna till en
utbildning i kommunal ekonomi och budget. Kommunfullmäktige har budget
för att täcka kostnaden för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst
denna dag gällande de förtroendevalda som har uppdrag i kommunfullmäktige.
För övriga förtroendevalda kommer kostnaden för sammanträdesarvode och
förlorad arbetsförtjänst att belasta respektive nämnd. Av denna anledning
behöver nämnden fatta beslut om att kostnaden för utbildningen får belasta
nämndens budget.
Den 15 oktober är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt
nämndsordföranden inbjudna till en konferensdag/ "Familjedag" med familjen
Helsingborg. Även denna kostnad kommer att belasta kommunfullmäktiges
budget.
Bildningsnämndens beslut
Att kostnad för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst vid
utbildningen den 10 september och konferensen den 15 oktober ska belasta
bildningsnämndens budget i den mån deltagaren har inte uppdrag i
kommunfullmäktige.
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

23(23)

PROTOKOLL
2021-06-23
Bin § 103
Eventuella övriga ärenden - Information till berörda med anledning av
personuppgiftsincident
Sammanfattning
Ordförande Murat Özbalci (C) väcker ett ärende gällande informationen till
vårdnadshavarna med anledning av personuppgiftsincident. Den 10 juni gjorde
nämnden en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten med anledning av en
personuppgiftsincident. Enligt skollagen ska kränkningsanmälningar delges
nämnden som huvudman. Detta har inte hanterats korrekt då det kan
konstateras att vissa anmälningar aldrig kommit till nämndens kännedom.
Enligt dataskyddsförordningen ska de registrerade personerna, vars
personuppgiften omfattas av incidenten, informeras om händelsen och vidtagna
åtgärder.
Bildningsnämndens beslut
Att uppdra åt förvaltningschefen att omgående, senast torsdagen den 24 juni,
återkomma till arbetsutskottet med svar på:
- Vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av
personuppgiftsincidenten?
- När informerades vårdnadshavare om händelsen och på vilket sätt?
- Om ovan inte är gjort, när ska vårdnadshavare informeras om händelsen
och hur ser kommunikationsplanen ut?
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

