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  Dnr 2019/0153  

§ 53 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom presenterar budgetuppföljning per den 31 oktober 2019. Ut-
fallet visar ett underskott på 800 tkr. Prognosen visar ett underskott på 1 miljon kro-
nor vid årets slut.  
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  Dnr 2019/0302 

§ 54 
Obetald barnomsorg 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gäl-
lande två barn sägs upp från och med den 30 december 2019 med anledning av obe-
tald barnomsorgsavgift. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin 
plats.  

Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i för-
skoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vård-
nadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister 
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan 
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare 
till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor  
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  Dnr 2019/0312 

§ 55 
Skolbiblioteksplan 2020-2023 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ny skolbiblioteks-
plan. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Syftet med skolbiblioteksplanen är att tydliggöra skolbibliotekens uppdrag samt att ut-
veckla skolbibliotekens verksamhet.  
I den reviderade läroplanen för grundskolan från 2018 har skolbibliotekens uppdrag 
förtydligats. Under rektors ansvar står: ”Skolbibliotekets verksamhet används som en 
del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompe-
tens”. Skolbiblioteket ska ha en pedagogisk funktion utöver det fysiska rummet.  
Skolbibliotekens uppdrag, som det är formulerat i den nya skolbiblioteksplanen, är att 
bidra till elevernas måluppfyllelse, genom att stärka elevernas språkutveckling samt me-
die- och informationskunnighet. 
I den nya planen har de förutsättningar som krävs för att skolbiblioteket ska kunna ut-
föra sitt uppdrag tydliggjorts; till exempel att det ska finnas tillgång till fackutbildad 
bibliotekarie, att lärare och bibliotekarier ska ges möjlighet att samarbeta, och att det 
ska finnas ett brett utbud av medier. Varje skola ska arbeta fram en lokal handlingsplan 
för skolbibliotekets verksamhet, utifrån varje skolas enskilda förutsättningar. Skol-
bibliotekens verksamhet ska utvärderas årligen. 

Bakgrund 

Föregående skolbiblioteksplan löper ut 2019-12-31. Den gamla planen har inte enbart 
reviderats utan skrivits om från grunden, då det sedan den skrevs har tillkommit ny 
personal i skolbiblioteken, och nya skrivelser i styrdokumenten. 
Under hösten 2019 har en arbetsgrupp bestående av representanter från skolbibliotek, 
folkbibliotek samt lärarkåren arbetat med att utveckla en ny skolbiblioteksplan. 
Svensklärare och rektorer har haft möjlighet att påverka arbetet. Det nya förslaget ut-
går huvudsakligen från den reviderade läroplanen från 2018, där skolbibliotekens roll i 
skolans verksamhet har förtydligats.  

Beslutsunderlag 
Skolbiblioteksplan 2020-2023 
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  Dnr 2019/0001 

§ 56 
Uppdatering delegationsordning 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppdaterad delegationsordning 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens attestlista innehåller aktuell förteckning över utsedda 
attestanter på nämndens olika verksamhetsområden. Enligt delegationsordningen ska 
nämnden godkänna attestförteckningen vid varje uppdatering. För att få en snabbare 
handläggning och att beslutsvägen blir kortare föreslås att delegaten blir förvaltnings-
chef/skolchef som får rätten att godkänna attestförteckningen. 

Beslutsunderlag 
Uppdaterad delegationsordning den 21 november 2019 
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  Dnr 2019/0309 

§ 57 
Konsekvensbedömning vid behandling av personuppgifter kameraövervak-
ning 
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar konsekvensbedömning av personuppgifter för 
intern kameraövervakning vid Klockarskolan.  
__________ 

Ärendebeskrivning 

Montering av 7-9 st övervakningskameror på strategiska platser i Klockarskolans loka-
ler. Kameror placeras för att täcka så stora delar som möjligt av skolans lokaler men 
främst i utrymmen som kan betraktas som något undanskymda. 
 
En konsekvensbedömning vid behandling av personuppgifter har tagits fram för att 
beskriva behandlingen, bedöma huruvida den är nödvändig och proportionell och 
hjälp till att hantera risker för fysiska personers rättigheter och friheter som uppkom-
mer genom behandling av personuppgifter. Detta sker genom att bedöma och be-
stämma vilka åtgärder som ska vidtas.  

Bakgrund 

Skolan arbetar kontinuerligt med trygghet och studiero. Kameror kan i detta arbete 
fylla en viktig funktion preventivt men även vid utredningar när kränkningar skett. Ka-
meror kan tillika vara till stor nytta preventivt och utredningsmässigt vid skadegörelse. 
En skadegörelse som årligen kostar skolan och kommunen stora belopp. 

Alla barn har rätt att känna sig trygga i sin skola och veta att skolan som myndighet 
och dess personal arbetar för att uppnå det. Filmer kommer enbart att granskas om nå-
got inträffat varför barnens integritet får anses beaktas i den grad som står i proportion 
till nyttan med möjligheten att granska film från övervakningskamera. 

Beslutsunderlag 
Konsekvensbedömning vid behandling av personuppgifter 
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