
 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-08-25 1(13) 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:47 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per Arne Andersson (V)  

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L) § 108-114, 119, ej beslut 

Peter Vestlund (L) ersätter Peter Håkansson (C) 

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C)  

Ann Ottosson (M) § 108 -del av 111, ej beslut 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Ann Ottosson (M) § del av 111-119 

 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) § 108- del av 111 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Eva Erhart § 108-114, del av 119, ej beslut 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson § 108-111 

Biträdande rektor Maria Fredriksson § 108-111 

Vik enhetschef/förskolechef Enheten Förskola Carina Lavén § 108 - del av 111 

Rektor Fredrik Eriksson och Henrik Larsson § 108 - del av 111 

Rektor Renato Radic, § 108-111 

Enhetschef/rektor Roger Engström § 108-111 

Enhetschef/rektor Resursenheten Lena Forsell-Bergling § 108-111 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 108-119 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Charles MacWange 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-08-25 

Datum för 

anslags uppsättande 2016- 
Datum för 

anslags nedtagande 2016-09- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 108 

 

Val av justerare 

 

Charles MacWange (KD) väljs att justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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BUN § 109 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Ärendet Redovisning Öppna Jämförelser Grundskolan 2016 SKL stryks. Därmed fastställs 

föredragningslistan.  

 

___________________ 
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BUN § 110 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 24 augusti 2016. 

 

___________________ 
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BUN § 111 

 

Redovisning – Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2015/2016  

 

Rektor Enheten Grundskola Område C Fredrik Eriksson och Henrik Larsson, Enhetschef Enheten 

Förskola Carina Lavén, rektor Enheten Grundskola (Tösse/Fengersfors) Renato Radic och Enhetschef 

Resursenheten/Enheten Särskola Lena Forsell-Bergling redovisar systematiskt kvalitetsarbete läsåret 

2015/2016 gällande: 

- Trygghet och studiero 

- Betyg och bedömning 

 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström redovisar Enheten Gymnasiums 

systematiska kvalitetsarbete och enkät kring trygghet, trivsel och bemötande samt preliminära 

resultat/betyg för läsåret 2015/2016. 

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 

2015/216 vad gäller trygghet och studiero samt betyg och bedömning, inklusive SKL:s 

(SKL=Sveriges Kommuner och Landsting) enkät kring bemötande och trivsel. Vidare redovisas 

preliminära resultat/betyg från årskurs 6 och 9 för läsåret 2015/2016 samt plan för fritidshem inom 

Enheten Grundskola.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningarna. 

 

___________________ 
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BUN § 112    dnr BUN 2016/25 

BUN AU § 52     

    

RSA – risk- och sårbarhetsanalys, barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsförvaltningen 

 

Följande dokument behandlas: 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 25 juli 2016 

- Risk- och sårbarhetsanalys 

- RSA ledningsplan för barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Barn- och utbildningsnämnden har som huvudman för barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamhetsområden inom Enheten Förskola, Enheten Grundskola, Resursenhet, Enheten Särskola 

och Enheten Gymnasium ansvar för att en risk och sårbarhetsanalys inklusive plan för 

ledningsorganisation (ledningsplan) finns framtagen.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att framtagen risk och sårbarhetsanalys inklusive plan för 

ledningsorganisation (ledningsplan) följer lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser (2006:544).  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad risk och sårbarhetsanalys för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområden inklusive plan för ledningsorganisation (ledningsplan). 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad risk och sårbarhetsanalys för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområden inklusive plan för ledningsorganisation (ledningsplan). 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Säkerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen  
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BUN § 113    dnr BUN 2016/78 

BUN AU § 53     

    

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 

 

Följande dokument behandlas: 

- Remiss från nämndsekreterare Lovisa Gunnarsson inkommen 21 juni 2016 

- Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 11 augusti 2016 

 

En remiss gällande revidering av nämndens reglemente har inkommit från nämndsekreterare Lovisa 

Gunnarsson 21 juni 2016. Reglementet har inte uppdaterats sedan 1992, och sedan dess har såväl 

kommunallagen som organisationerna och arbetsformerna i kommunerna genomgått stora 

förändringar.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför kommit ut med ett nytt förslag till reglemente 

för styrelsen och övriga nämnder. Den största förändringen i de förslag som nu går ut på remiss är att 

arbetsordningen samt styrelsen och respektive nämnds reglementen har delats upp, vilket innebär att 

reglementen blir nämndspecifika.  

 

Den föreslagna revideringen är avstämd med kommunchef och kanslichef. 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Arbetsutskottet har diskuterat det reviderade reglementet. Beslut kommer att tas vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner det reviderade reglementet och har inget att erinra gällande 

dokumentet för barn- och utbildningsnämndens del. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen  
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BUN §  114    dnr BUN 2016/9 

BUN AU § 49 

 

Budgetuppföljning per 31 juli 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 22 augusti 2016 behandlas. 

 

Uppföljningen per 31 juli 2016 ger en oförändrad prognos på +/- 0 kronor. 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamheter på grund av ökat antal barn/elever, men 

kan begränsas tack vare att överskott beräknas för köp/försäljning skolplatser samt statsbidrag från 

Migrationsverket och Skolverket. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fick en muntlig information den 11 augusti 2016 om 

budgetuppföljningen per 31 juli 2016. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 115 

 

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 § 116 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Inga rapporter kring åtgärder mot kränkande behandling har inkommit till Barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 117 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 
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BUN § 118 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers 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 § 119     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande: 

 

a) Tisteln 12 

b) Regional översyn av familjecentralerna i Västra Götaland 

c) Sekretessärende, gymnasium 

d) Hälsokällan Fyrbodal, avtalsuppföljning 2015 

e) Läslyften är i gång 

f) Lärarlönelyft 

g) Spridningskonferens, samverkan kring unga vuxna 

h) Uppföljning till elevs rätt till skolgång 

i) Statsbidrag – statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av 

verksamhet för nyanlända elever höstterminen 2016 (BUN 2016/107) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 

_________________ 

 


