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Protokoll

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

2022-01-12

UNAU § 1
Interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till
friskolor för elever inom gymnasieskola 2022
Dnr 2021/106.605

Beslut
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden fastställa
interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till friskolor för elever
inom gymnasieskolan år 2022 enligt redovisning nedan.
Bakgrund och sammanfattning
Interkommunala ersättningar och grundbelopp för år 2022 har beräknats till
följande priser:

Nationella program
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Övriga program
Introduktionsprogram
Introduktionsprogram språk

Interkommunal
ersättning
Kronor exkl.
moms

Kod

Bidragsbelopp
friskolor
Kronor inkl.
moms 6%

BF

89 159

94 509

EE

122 533

129 885

VF

102 055

108 178

NA

103 097

109 283

EK

94 347

100 008

SA

96 539

102 331

IM

105 735

112 079

IM Språk

113 642

120 461

Dagens sammanträde
Controller redogör för upprättat förslag.
Efter frågor och diskussion föreslår arbetsutskottet nämnden att fastställa
detsamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-05
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Beslutet expedieras till:

Gymnasiesekreterare KCM
Skolledning KCM

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

Interkommunal
ersättning 2022
Gymnasieskola

www.markaryd.se

Interkommunal ersättning 2022
Gymnasieskola

www.markaryd.se

Interkommunal ersättning 2022
Gymnasieskola

www.markaryd.se

Susanne Appelberg
Utvecklingschef
susanne.appelberg@markaryd.se
0433-72119

Tjänsteskrivelse
2022-01-12

Betygsstatistik - sammanställning efter höstterminen 2021
Dnr 2021/118.

Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden tar emot redogörelse av betygsstatistik för höstterminen
2021 gällande, grundskola och gymnasium. Därmed läggs redovisningen till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Redovisning av betygsstatistik efter avslutad termin är en del av utbildnings- och
kulturnämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning av måluppfyllelsen i
verksamheterna sker i enlighet med processchema för systematiskt kvalitetsarbete och
används efter sammanställning som en del i arbetet med att identifiera vilka
utvecklingsåtgärder som behövs för att höja måluppfyllelsen inom respektive skolform.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Statistik – delges på mötet
Susanne Appelberg
Utvecklingschef

Maritha Karlsson
Nämndsekreterare
maritha.karlsson@markaryd.se
0433-720 78

Tjänsteskrivelse
2022-01-13

Namn till ny förskola Strömsnäsbruk
Dnr 2021/111.672

Förslag till beslut
Nya förskolan i Strömsnäsbruk ska heta ”Lyckoskogens förskola”.
Bakgrund och sammanfattning
Förskolorna Lönneberga och Filuren i Strömsnäsbruk blir i februari 2022 en förskola i nya
lokaler. Under projektering och byggprocess har förskolan gått under arbetsnamnet
Sporrsmeden efter kvarteret där förskolan är belägen.
Nämnden väljer efter diskussion vid sammanträdet 2021-12-08, § 141 att som förslag skicka
med ”Lyckoskogens förskola”.
Verksamheten har funderat, vänt och vridit på förslaget och ser att det är ett namn som ger
goda möjligheter till både inlevelse och upplevelser varför man förslår nämnden att detta blir
namnet på nya förskolan i Strömsnäsbruk.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Maritha Karlsson
Nämndsekreterare
Beslutet expedieras till:

Verksamhetschef förskola
Rektor förskola norr
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Protokoll

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

2022-01-12

UNAU § 2
Finansiering av tjänst samordnare/implementeringsansvarig
inom projekt Barnens bästa gäller i Kronoberg
Dnr 2020/105.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden hemställa till
kommunstyrelsen om att buffrade schablonmedel för ökat
flyktingmottagande överförs till utbildnings- och kulturnämnden för
finansiering av tjänst som samordnare/implementeringsansvarig inom
projekt Barnens Bästa gäller i Kronoberg.
Bakgrund och sammanfattning
Markaryds kommun har som en av åtta kommuner i Kronoberg, förbundit
sig till arbetet med projekt Barnens Bästa gäller i Kronoberg. När arbetet
nu börjar konkretiseras och implementeringsarbetet ska inledas behövs en
samordnare/implementeringsansvarig vars uppdrag är att säkerställa en
likartad implementering av modellen och tillämpning av densamma. Vidare
ska personen koordinera och stötta i samverkan mellan de ingående
aktörerna; skola, socialtjänst, polismyndighet och region Kronoberg.
Ytterligare relaterade uppdrag för personen i form av ANDT,
barnkonventionen samt som en förstärkning i arbetet med vision
Strömsnäs-Traryd, kommer att ingå.
Placering:
Arbetsledning:
Omfattning:

Utbildnings- och kulturförvaltningen
Utbildnings- och kulturförvaltningen och
socialförvaltningen i samverkan, Jenny Strand
och Anna-Karin Pålsson
Tre år, heltid

Finansiering
Buffrade schablonmedel för ökat flyktingmottagande överförs till
utbildnings- och kulturnämnden för finansiering av tjänsten.
Dagens sammanträde
Efter redovisning och överläggning i ärendet beslutar arbetsutskottet att
föreslå utbildnings- och kulturnämnden hemställa till kommunstyrelsen om
att buffrade schablonmedel för ökat flyktingmottagande överförs till
utbildnings- och kulturnämnden för finansiering av tjänsten som

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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samordnare/implementeringsansvarig för projekt Barnens Bästa gäller i
Kronoberg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-11
Beslutet expedieras efter beslut i UKN till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2
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Protokoll

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

2022-01-12

UNAU § 3
Redovisning av personuppgiftsincidenter 2021
Dnr 2021/113.005

Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av redovisning av inträffade
personuppgiftsincidenter under 2021 och överlämnar densamma till
utbildnings- och kulturnämnden med begäran om komplettering i form av
en förteckning över inträffade incidenter med kort beskrivning av händelser
och åtgärder.
Bakgrund och sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller
regler om hur man får behandla personuppgifter. Den
personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) är ansvarig för de
personuppgiftsbehandlingar som görs inom verksamheten och för att
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker
för människors friheter och rättigheter. Exempel på incidenter är
diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning,
finansiell förlust och brott mot sekretess eller tystnadsplikt.
Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter
eller att rättigheterna inskränks. En personuppgiftsincident kan få allvarliga
konsekvenser för enskilda.
En personuppgiftsincident som inte hanteras på rätt sätt kan också påverka
tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter. Allvarliga
incidenter kan också leda till att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
inleder granskning med sanktionsavgift som följd.
Allvarliga personuppgiftsincidenter ska anmälas till IMY inom 72 timmar
från det att incidenten upptäcktes. Samtliga personuppgiftsincidenter ska
enligt art. 33.5 GDPR dokumenteras oavsett om de ska anmälas till
Integritetsskyddsmyndigheten eller ej.
Personuppgiftsansvarig ska årligen informeras om anmälda
personuppgiftsincidenter inom dennes ansvarsområde enligt art. 33 GDPR.
Detta för att bedöma åtgärder som behöver göras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Handläggaren redogör för inträffade incidenter där utskottet noterar två
händelser varav ingen av så allvarlig art att de behövt anmälas till IMY.
Under överläggningen föreslår utskottet att man till nämnden kompletterar
med en förteckning över inträffade incidenter med kort beskrivning av
händelsen samt vilka åtgärder man vidtagit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-21

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Personuppgiftsincidenter 2021
System
mm

Datum

Händelse

Åtgärd

1

Skola24

18-19
december

Vårdnadshavare som har loggat in under helgen
den 18-19 december kan ha fått upp någon
annan vårdnadshavares barns schema samt ha
haft möjlighet att sjukanmäla deras barn

Skola24 har
identifierat och
åtgärdat felet.

2

Beslut

26
Fyra kopior av beslut om utökad tid i
november förskolan skickas till vårdnadshavare där
kuverten var förskrivna. Därvid förväxlades
två kopior som lades i fel kuvert. Kontakt
har tagits med inblandade vårdnadshavare
och rätt dokument har sedan skickats ut till
rätt familj.

I fortsättningen
säkerställs att
detta inte sker
igen genom att
inte i förhand
skriva kuvert
utan skriva ett
kuvert åt
gången med rätt
beslut framför
sig.
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Protokoll

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

2022-01-12

UNAU § 4
Aktuell registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar 2021
Dnr 2021/114.005

Beslut
Arbetsutskottet tar emot information om aktuell registerförteckning över
personuppgiftsbehandlingar och överlämnar densamma till utbildningsoch kulturnämnden med begäran om en komplettering i form av
registerförteckningen.
Bakgrund och sammanfattning
Varje personuppgiftsansvarig (PUA) ska föra ett register över behandlingar
som utförts under dess ansvar. Registret ska bland annat innehålla
kontaktuppgifter till PUA och dataskyddsombud, ändamålen med
behandlingen, typer av registrerade och kategorier av personuppgifter,
gallringsfrister och säkerhetsåtgärder.
Det är viktigt att registerförteckningen hålls levande och fylls på med ny
information när ny personuppgiftsbehandling påbörjas.
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen en dom i det så kallade
Schrems II-målet. EU-domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan
EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa
förs över till USA och ogiltigförklaras därför.
Dataskyddsteamet vid Sydarkivera har med anledning av ovanstående tagit
fram en vägledning med anledning av Schrems II-domen. Som ett första
steg rekommenderas att personuppgiftsansvariga ska kartlägga alla
tredjelandsöverföringar som görs. Detta görs genom att man går igenom
avtal med leverantörer, även vad gäller underleverantörer. Resultatet av
genomgången dokumenteras i registerförteckningen. Utifrån
kartläggningen behöver man sedan gå vidare, analysera resultatet och ta
fram en åtgärdsplan.
Enligt rekommendationer ska personuppgiftsansvarig årligen underrättas
om aktuell personuppgiftsregister med personuppgiftsbehandlingar.
Förvaltningen har valt att lägga redovisningen inom ramen för den årliga
interna kontrollen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Efter redogörelse för ärendet sker överläggning där utskottet uttrycker
önskemål om ett medskick till nämnden med aktuell registerförteckning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-21
Aktuell registerförteckning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Löpnummer/
beteckning /ID
10.

Personuppgifts- Behandlingens
Ingår i system
ansvarig*
namn
UKN

HSA-katalog

Inera

Beskrivning av ändamålen
med behandlingen*
Register för att få behörighetsgrundande information vid inloggning i olika IT-system.

Behandlingen omfattar
kategorier av registrerade personer*
Personal

Behandlingen omfattar
följande typer av personuppgifter*
Namn, adress, telefonnummer, e-post och bild

Förekommer särskilt känsliga
personuppgifter och vilka?
Nej

Kategorier av mottagare
av personuppgifterna internt och
externt*
Administrativ personal

Dokumentation
Om personuppgiftsbiträden
om överföring av
Allmän beskrivning av
anlitas för att genomföra
Tidsfrister för
Ange vilka lagliga grunder som finns för behandlingen.
personuppgifter
tekniska och organisatoriska
behandlingen, ange namn och
radering*
sker till tredje
säkerhetsåtgärder*
kontaktuppgifter till dessa
land*
leverantörer.
?
Raderas vid anställningens
En arbetsuppgift
upphörande
i samband med myndghetsutövning ska kunna
Dubbel
utföras
inloggning med Siths-kort?

Maritha Karlsson
Nämndsekreterare
maritha.karlsson@markaryd.se
0433-720 78

Tjänsteskrivelse
2022-01-13

Fördjupning inom lagstiftning och regelverk samt omvärldsbevakning
Dnr 2021/9.

Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden tar emot och noterar aktuell rapport.
Bakgrund och sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden önskar regelbundet en fördjupning inom skolans lagstiftning
och övriga för nämndens verksamheter gällande regelverk samt en uppföljning kring aktuella
nyheter från exempelvis regering, Skolverk och Skolinspektion.
Förvaltningschefen redogör vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Maritha Karlsson
Nämndsekreterare

Maritha Karlsson
Nämndsekreterare
maritha.karlsson@markaryd.se
0433-720 78

Tjänsteskrivelse
2022-01-13

Lokalförsörjning - lägesrapport
Dnr 2020/25.011

Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden noterar en lägesrapport avseende verksamheternas
lokalförsörjning.
Bakgrund och sammanfattning
Utskott och nämnd följer regelbundet upp lokalförsörjningen inom verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Maritha Karlsson
Nämndsekreterare

Maritha Karlsson
Nämndsekreterare
maritha.karlsson@markaryd.se
0433-720 78

Tjänsteskrivelse
2021-12-30

Delegeringsbeslut
Dnr 2021/1.002

Förslag till beslut
Redovisade delegeringsbeslut har tagits emot, noteras och läggs till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmälan av fattade delegeringsbeslut november/december månader 2021:
1. Hnr 2021.1173 Louise Ek, rektor KCM
2. Hnr 2021.1174 Jenny Strand, chef central elevhälsa samt Rachel Törnell,
förvaltningschef
3. Hnr 2022.16 Rachel Törnell, förvaltningschef
4. Hnr 2022.17 Cecilia Woronin-Salomonsson, rektor
Anmälan att delegeringsbeslut inte fattats under december månad 2021:
A.
Hnr 2022.5 Jessica Tillberg, gymnasiesekreterare
B.
Hnr 2022.6 Daniel Svensson, rektor förskola
C.
Hnr 2022.13 Jenny Nilsson, rektor förskola

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-30
Redovisade beslut enligt ovan
Maritha Karlsson
Nämndsekreterare

Maritha Karlsson
Nämndsekreterare
maritha.karlsson@markaryd.se
0433-720 78

Tjänsteskrivelse
2021-12-30

Meddelanden
Dnr 2021/2.

Förslag till beslut
Redovisade meddelanden tas emot och noteras.
Bakgrund och sammanfattning
Följande meddelanden föreligger:
1. Hnr 2021.1126 Beslut ur KF 2021-11-29, § 126 Finansbudget 2022
2. Hnr 2021.1129 Beslut ur KF 2021-11-29, § 127 Barnens Bästa gäller,
Kronobarnsmodellen
3. Hnr 2021.1128 Beslut ur KF 2021-11-29, § 128 Interpellation om hur Markaryds
kommun har arbetat och hur man arbetar med att förbättra hbtq (i) perspektivet i
verksamheterna

4.
5.
6.
7.

Hnr 2021.1175 Protokoll från Ungdomsinskottet 2021-09-21
Hnr 2021.1128 Övriga nämnders budgetförslag och förslag på kvalitetsindikatorer
Hnr 2021.1131 Protokoll föräldrarådet Markaryds skola F-6 2021-11-22
Hnr 2021.1176 Månadsrapport fritidsgårdarna november 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-30
Redovisade meddelanden enligt ovan
Maritha Karlsson
Nämndsekreterare

Maritha Karlsson
Nämndsekreterare
maritha.karlsson@markaryd.se
0433-720 78

Aktuell information
Dnr 2022/3.

Förslag till beslut
Här skriver du ditt förslag till beslut.
Sammanfattning
Skriv din sammanfattning här.

Tjänsteskrivelse
2022-01-03

