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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid KS- salen, Stadshuset kl. 14:00 – 15:05   

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Per-Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L)  

Peter Vestlund (L) ersätter Peter Håkansson (C)    

Toni Radanov (C) 

Johan Paulsson (M) ersätter Ann Ottosson (M)  

 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Sofia Karlsson(S) 

Maria Bertilsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Charles MacWange (KD) 

 
 

 

 

Övriga deltagande 

 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentanter Eva Erhard §§ 1-6, 12, ej beslut 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kanslienheten 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1-12 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Toni Radanov 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-01-26 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 1 

 

Val av justerare 

 

Toni Radanov (C) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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BUN § 2 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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BUN § 3 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 23 januari 2017. 

___________________ 
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BUN § 4    dnr BUN 2015/78 

    

Revidering av Skolbiblioteksplan 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 17 januari 2017 behandlas.  

 

Skolbibliotek regleras i Skollag 2010:800 ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 

Situationen för skolbiblioteken är ny i och med att regleringen för dem har flyttats från 

bibliotekslagen till skollagen. Skollagens bestämmelse om skolbibliotek gäller även skolor som drivs 

av fristående huvudmän. Inom grundskolan gäller lagen från och med förskoleklass. Skollagen 

innehåller ingen precisering av vad ett skolbibliotek är, men skolinspektionen hänvisar till 

propositionen (Prop. 2009/10:1645 sid. 283) där regeringen menar att med skolbibliotek brukar 

vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas 

och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 

elevernas lärande.  

 

Skolinspektionen skriver i sitt informationsblad att eleverna ska ha tillgång till ett bibliotek som är 

anpassat till och är en del av deras utbildning. I samma informationsblad skriver skolinspektionen 

Lagens val av uttrycket tillgång till, i stället för att reglera att varje skolenhet ska ha ett skolbibliotek, 

öppnar för olika fysiska lösningar, under förutsättning att kraven på hur skolbibliotek ska fungera är 

uppfyllda. Skolinspektionen bedömer att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha 

tillgång till skolbibliotek: 

 

• Eleverna har tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller 

på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda 

biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

• Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 

och andra medier. 

• Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

Myndigheten kommer att utgå från dessa krav i sin tillsyn. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till revidering av Skolbiblioteksplan för barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kulturutskottet 

Kommunstyrelsen 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola   
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BUN § 5    dnr BUN 2016/51 

 

Budget 2017 - förändring 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson inkommen 17 januari 2017 behandlas. 

 

Från och med 1 januari 2017 ändras rutinen för ledighet för fackligt förtroendeuppdrag och 

personalenheten blir ansvarig för samtliga arbetstagarorganisationer och därmed föreslås en 

ombudgetering från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens personalenhet motsvarande 

454 000 kronor. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 2017 års budget för fackliga företrädare ombudgeteras till 

kommunstyrelsens personalenhet motsvarande 454 000 kronor.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Personalenheten 

Ekonomienheten   
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BUN § 6    dnr BUN 2017/1      

 

Attestreglemente 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 20 december 2016 behandlas.  

 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden vid förändring och minst en gång per år informeras 

om de av förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen om utsedda beslutsattestanter till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten
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BUN § 7 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 8 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 9 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna klagomål enligt Skollag 2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 10 

 

Rapportering till huvudman kring förskolechefers och rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring förskolechefer och rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 11     

 

Sammanställning för 2016 av följande: 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar följande sammanställningar:  

 

- Inkomna klagomål hanterade enligt rutin för klagomålshantering utifrån Skollag 2010:800 

- Inkomna rapporter inkl. åtgärder kring kränkande behandling 

- Incidentrapporter för perioden 1 april – 31 december 

- Delegeringsärenden 

- Ansökta bidrag från Migrationsverket inklusive beviljade medel 

- Ansökta bidrag från Skolverket inklusive beviljade medel 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställningarna och lägger det till handlingarna. 

_________________ 
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BUN § 12     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande:  

 

- Södra skolan; Luciafirande 

Barn- och utbildningsnämnden framför sitt tack för hantering av ärendet till förvaltningschef 

och berörda rektorer. 

 

- Inkommen synpunkt kring fritidsgårdsverksamheten i Huset. 

 

- Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshemmet och annan 

pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa för 2016. 

 

- Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen 2016. 

 

- Statsbidrag för nordiska elever höstterminen 2016. 

 

- Förvaltningsrätten dom i mål 13406-15 – Natur- och Miljöskolan. 

 

- Rekrytering rektor Enheten Grundskola Område B, Rösparksskolan. 

 

- Rekrytering förskolechef Enheten Förskola. 

 

- Enheten Gymnasium deltar i mässa, tennishallen 25 – 26 mars. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 

 

 


