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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen kl. 13:30-16:00 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Per Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (FP) 

Peter Vestlund (FP) ersätter Thomas Fridlund (C)  

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C) 

Ann Ottosson (M) 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson § 186, del av § 187, 188-198  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Eva Erhard §§ 186, 188-191, 198 

Konsult Annelie Svensson, KPMG § 187 

Kommunrevisorerna: Evan Berglund, Holger Jonasson, Inga Engström, Lennart 

Hansson, Gustav Wennberg § 187 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 185-198 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Ottosson 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-10-22 

Datum för 

anslags uppsättande 
2015- 

Datum för 

anslags nedtagande 
2015-11- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-22 2(17) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 185 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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BUN § 186 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 14 oktober 2015. 

___________________ 
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BUN § 187    dnr BUN 2015/150 

 

 

Revisorernas övergripande granskning år 2015 

 

Information från Annelie Svensson från KPMG och kommunrevisionens ledamöter. 

 

Samtal förs om revisorernas övergripande granskning 2015. 

___________________ 
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BUN § 188    dnr BUN 2015/31 

 

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret/arbetsåret 2014/2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 13 oktober 2015. 

2. Systematiskt kvalitetsarbete – rapport från Enheten Förskola, inkommen 14 oktober 2015. 

3. Systematiskt kvalitetsarbete – rapport från Enheten Grundskola, område A, B och C 

inkommen 14 oktober 2015.   

4. Systematiskt kvalitetsarbete – rapport från Enheten Särskola/Träningsskolan inkommen 14 

oktober 2015.   

5. Systematiskt kvalitetsarbete – rapport från Enheten Gymnasium inkommen 14 oktober 2015. 

 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap § 4 ansvarar huvudmannen för att ett systematiskt kvalitetsarbete 

bedrivs på följande nivåer: 

 

 Nationell nivå; 2 § i 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och 

nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. 

 Huvudmannanivå; 3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 Enhetsnivå; 4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § 

ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska 

genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i 

förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 

arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs 

enligt första och andra styckena.  

 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet; 5 § Inriktningen på det systematiska 

kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag 

och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

 Dokumentation; 6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 188 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av följande kvalitetsredovisningar för läsåret/arbetsåret 

2014/2015: 

 Enheten Förskola 

 Enheten Grundskola Område A 

 Enheten Grundskola Område B 

 Enheten Grundskola Område C 

 Enheten Gymnasium 

 Enheten Särskola 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningar och lägga dem till 

handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola,  

Enheten Grundskola; Område A, Område B, Område C 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola  
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BUN § 189     dnr BUN 2015/52 

AU § 79    

 

Taxor 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 september 2015 behandlas. 

 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet där barnet tillhör. Beräkningsprincipen ändras från och 

med 1 januari 2016 då inkomsttaket höjs från 42 890 kronor per månad till 43 760 kronor per månad.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar nya reviderade avgifter för år 2016 inom förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet som baseras på inkomsttaket 

43 760 kronor per månad: 

 

Verksamhet Taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 % / högst 1 313 kr per månad,  

andra barnet 2 % / högst 875 kr per månad och 

tredje barnet 1 % / högst 438 kr per månad.  

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 % / högst 875 kr per månad,  

andra barnet 1 % / högst 438 kr per månad och  

tredje barnet 1 % / högst 438 kr per månad. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 189 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta reviderade avgifter för år 2016 

inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet som 

baseras på inkomsttaket 43 760 kronor per månad: 

 

Verksamhet Taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 % / högst 1 313 kr per månad,  

andra barnet 2 % / högst 875 kr per månad och 

tredje barnet 1 % / högst 438 kr per månad.  

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 % / högst 875 kr per månad,  

andra barnet 1 % / högst 438 kr per månad och  

tredje barnet 1 % / högst 438 kr per månad. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen
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BUN § 190     dnr BUN 2015/149 

AU § 80    

 

Verksamhetsberättelse 2015 – delårsrapport  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 september 2015 behandlas. 

 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst en delårsrapport per år. 

 

I delårsrapporten ingår verksamhetsberättelser för varje styrelse/nämnd som beskriver nämndens 

uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt den fastställda verksamhetsplanen för 

2015. Dessutom görs en uppföljning av övriga styrdokument som nämnden ska följa som till 

exempel Välfärds- och folkhälsoprogrammet.  

 

Redovisade nettokostnader för januari-augusti och beräknad årsprognos per 31 augusti 2015 framgår 

av rapporten ekonomisk prognos (BUN 2015/27) som följ upp månadsvis. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen och lägger den till 

handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen och lägger den till 

handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 191    dnr BUN 2015/27 

 

Budgetuppföljning per 30 september 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 september 2015 behandlas. 

 

Budgeten följs upp tio gånger per år, varvid prognos upprättas och avvikelse mellan beräknat utfall 

och årsbudget beräknas. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar en ny prognos på minus 231 000 kronor per 30 

september 2015. I föregående prognos beräknades en avvikelse på +/- noll kronor. 

 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamhet, minus 1 600 000 kronor och lärverktyg, 

minus 1 900 000 kronor. Överskott redovisas för köp skolplatser 1 000 000 kronor, 

personalkostnader 900 000 kronor och skolskjutskostnader 900 000 kronor. Därutöver redovisas 

även överskott på intäkter. Nettounderskottet på minus 231 000 kronor motsvarar 0,1 % av 

årsbudgeten. 

 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden sammanställs i följande 

prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 

(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Avvikelse i % av 
årsbudget 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

295 302 -25 327 -8 

Barn- och 
utbildningsförvaltning 

18 780 23 685 -1 659 25 344 -7 

Enheten förskola 28 313 37 470 -884 38 354 -2 

Enheten grundskola 77 278 111 271 2 132 109 139 2 

Enheten särskola 1 111 3 881 249 3 632 6 

Resursenheten 4 568 7 268 256 7 012 4 

Enheten gymnasium 36 419 51 892 -300 52 192 -1 

Summa 166 764 235 769 -231 236 000 0 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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BUN § 192 

 

Information – sekretessärenden inom barn- och utbildningsförvaltningen  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar nämnden om de sekretessärenden som är aktuella inom 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 193 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 194 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 195 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 196 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid Enheten Grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaron vid Enheten Grundskola. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 197 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers och förskolechefers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 198 

 

Information/meddelande    

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 Lågstadiesatsning – beslut från Skolverket 

 Förskolesatsning – beslut från Skolverket 

 Processplan – skola F-åk 6 i centralorten 

 Internkotroll 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 

 


