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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, tisdagen den 19 november 2019 
kl 09:00-15:45 

Beslutande Ledamöter 

Johanna Espenkrona (M) för Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 
Karin Blomstrand (L), Ordförande 
Pontus Reuterbratt (SD), 1:e vice ordförande 
Mathias Johansson (SD) för Louise Skaarnes (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Inger Orsbeck (S) för Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
Personalföreträdare 

Ersättare 
Anna Höglind (L) 
Christoffer Wallin (SD), § 71-75 
 
 
Nikolina Roos, Lärarnas Riksförbund, § 66-69 
Tove Göthberg, Kommunal, § 66-69 
 

Utsedd att Justerare Maria Pasanen (SD),  

  
Justeringens plats 
och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 21 november, kl. 15:00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 66-75 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 
  

 Karin Blomstrand (L)  

 Justerare 
  

 Maria Pasanen (SD)  
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§ 66 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med ändring att 
ärende Ekonomi-information 2019- Information om åtgärder för att 
komma i balans i budget samt Månadsrapport oktober byter plats.  
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§ 67 Dnr 1438  

Information om barnkonventionen 
Folkhälsostrategen, Linn Karlsson, informerar nämnden om 
barnkonventionen och för en diskussion hur man ska få med barnens 
perspektiv framöver.   
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§ 68 Dnr 2019-000038  

Månadsrapport oktober 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för oktober visar en negativ prognosavvikelse mot 
budget på helår om ca 7 000 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. 
Avvikelse avser, som tidigare prognos, till stora delar grundskolan.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 

Månadsrapport oktober 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 
oktober 2019 från Barn- och utbildningsförvaltningen.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 
oktober 2019 från Barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 69 Dnr 2019-000250  

Ekonomi-information 2019 - Information om åtgärder 
för att komma i balans i budget 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om plan om hur de ska komma i balans med 
budgeten. 

       

Yrkande 

Ajournering begärs och verkställs, 11:35 - 11:45 

 

Olle Olsson (KD), Lars-Göran Sunesson (C) och S-gruppen: Återremiss 
med anledning av att nämnden vill ha handlingar inför sammanträdena 
samt att förvaltningen, till december månads sammanträde, tar fram en 
risk och konsekvensanalys gällande de åtgärder som föreslås.  

 

SD-gruppen, M-gruppen, Karin Blomstrand (L): Bifall till Olle Olsson (KD) 
med fleras förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller om 
det ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att återremittera 
ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet med 
anledning av att nämnden vill ha handlingar inför sammanträdena samt 
att förvaltningen, till december månads sammanträde, tar fram en risk 
och konsekvensanalys gällande de åtgärder som föreslås.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 70 Dnr 2019-000194  

Information till nämnd - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om skolinspektionens besök den 5-7 november. 
Nämnden får information om byggprocessen, både om hur det går att ta 
fram underlag för beslut gällande nya skola och förskola samt processen 
med ombyggnationerna.  

 

De får också en återrapport gällande beläggning av bussar samt hur 
många som åker utan tillstånd. Det är hög beläggning på vissa sträckor 
och det är inte många som åker utan tillstånd. 

 

Nämnden får information om tillsyn av privat verksamhet. Den 
sammanställda rapporten av tillsynen kommer senare.  

 

Powerpoints från informationen läggs i nämndens digitala mapp.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 71 Dnr 2019-000251  

Rapport från förtroendevalda 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda har varit på besök på de skolor/förskolor de blev 
utsedda till faddrar för. De berättar nu om sina besök på skolorna och 
förskolorna. Trygghet var i fokus. Överlag så upplevde de 
förtroendevalda att elever och lärare anser att skolorna/förskolorna är 
trygga. 

 

Det finns problem inom vissa enheter där det är lite oroligare, bland 
annat problem med, stökiga klassrum/oro i klassrummen, problem med 
avlämningsplatserna där föräldrar lämnar sina barn på skolorna och 
droganvändning. 

 

Eventuella skriftliga rapporter ligger i nämndens digital mapp..  
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§ 72 Dnr 2019-000255  

Sammanträdesdagar 2020 för barn- och 
utbildningsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen 
utgår från kommunens budgetprocess.    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-17 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande sammanträdesdagar 2020: 

 - Onsdagen den 22 januari 

 - Onsdagen den 19 februari 

 - Onsdagen den 18 mars 

 - Onsdagen den 22 april 

 - Tisdagen den 19 maj 

 - Onsdagen den 17 juni 

 - Onsdagen den 23 september 

 - Onsdagen den 21 oktober 

  - Onsdagen den 18 november 

 - Onsdagen den 16 december      

 

Yrkande 

Karin Blomstrand (L): Ändra mötet den 19:e maj till den 27:e maj. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer propsositon på förslaget med Karin Blomstrands (L) 
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget med 
Karin Blomstrands (L) ändringsyrkande. 
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Forts § 72 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande sammanträdesdagar 2020: 

 - Onsdagen den 22 januari 

 - Onsdagen den 19 februari 

 - Onsdagen den 18 mars 

 - Onsdagen den 22 april 

 - Tisdagen den 27 maj 

 - Onsdagen den 17 juni 

 - Onsdagen den 23 september 

 - Onsdagen den 21 oktober 

  - Onsdagen den 18 november 

 - Onsdagen den 16 december    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr 2019-000103  

Anmälan av delegationsbeslut - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning. 

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-10-01 till 2019-10-31  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Delegationsförteckning oktober 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut        

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut      
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§ 74 Dnr 2019-000244  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
oktober 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Sammanställningen redovisar anmälningar mellan 2019-10-01 till 2019-
10-31.    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Sammanställning anmälan om kränkande behandling 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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§ 75 Dnr 2019-000233  

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro 
utreds - HT 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro 
utreds. Bifogad förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-10-01 till 
2019-10-31.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Sammanställning anmälan om att elevs oroande frånvaro utreds - 
oktober 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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