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Bun § 97 Dnr 2018-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar ärendelistan. 

_____________________________________________________________ 
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Bun § 98 Dnr 2018-000006  

Barnkonventionen 2018 
Skolsköterskorna från Elevhälsan berättar om sitt arbete med hälsosamtalen 
med elever och vårdnadshavare. Barnens eventuella behov tas på allvar och 
behandlas på ett förtroendegivande sätt. Barnkonventionen är levande i det 
dagliga arbetet. 

_____ 
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Bun § 99 Dnr 2018-000115  

Redovisning hälsosamtal 2017/2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av en sammanställning kring 
hälsosamtalen som genomförts i förskoleklass, årskurs 4 och 7 på skolorna i 
Krokoms kommun. 

Elevhälsans skolsköterskor har genomfört enkäter och efterföljande samtal 
med elev och vårdnadshavare under läsåret 2017/2018. Sammanfattningsvis 
mår de allra flesta elever bra och trivs i skolan. 

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(32) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 100 Dnr 2018-000040  

Hälsofrämjande projekt, Cederbergskolan, Föllinge 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen kring det projekt 
som drivits på Cederbergskolan, under vårterminen 2018, med medel från 
skolverket. 

Projektet har i huvudsak syftat till att få ett mer salutogent arbetssätt bland 
personal och elever, samt öka delaktigheten bland eleverna. Övergripande 
slutsatser är att projektet gett en ökad medvetenhet, personalen har påbörjat 
att förändra rutiner och engagemanget bland eleverna uppfattas ha ökat. 
Arbetet fortsätter men utan ekonomiskt stöd. 
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Bun § 101 Dnr 2018-000114  

Läsårstider 2021/2022 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna läsårstider för 

2021/2022. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Läsårstiderna är ett viktigt underlag för skolområdenas planering men också 
för vissa externa aktörer, till exempel skolskjutsamordnare. Det är därför av 
vikt att länets kommuner och gymnasieförbund samordnar tiderna.   

 Läsårstider 

Höstterminen 2021-08-26 – 2022-01-23 88 skoldagar 

Vårterminen  2022-01-24 – 2022-06-17 90 skoldagar  

 

Lovdagar 

Höstlov  Vecka 44  5 dagar  

Jullov 2021-12-22 – 2022-01-10 11 dagar   

Sportlov  Vecka 10 5 dagar 

Påsklov  Vecka 16 4 dagar 

Klämdag Kr. H. 2022-05-27 1 dag 

Studiedag  2022-06-07* 1 dag       

 

* En studiedag är rörlig vilket innebär att den ka komma att flyttas i ett 
senare skede då tiderna för nationella prov tillkännages av Skolverket.       
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Bun § 101 (forts.) Dnr 2018-000114  
 
Underlag för beslut 
Protokollsutdrag § 15, direktionen för Jämtlands gymnasieförbund, 2018-05-
28 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2018-08-16 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, Barn- och utbildningschef 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola/fritidshem 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
BoU STAB 
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Bun § 102 Dnr 2018-000023  

Övergripande arbetsgivarfrågor 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen kring sjuktal, 
behörighet och rutiner vid sjukskrivning. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att följa upp 

rutinen för att kontakta den sjukskrivne och återföra till nämnden i 
oktober. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden följer kontinuerligt upp sjuktal i sina 
verksamheter för att se mönster och hitta orsaker där man kan gå in och göra 
åtgärder för att minska de långa sjukskrivningarna. 

Förslag som läggs på mötet 
Karin Jonsson, ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningen att följa upp rutinen för att kontakta den 
sjukskrivne och återföra till nämnden i oktober. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på det föreslagna förslaget. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
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Bun § 103 Dnr 2018-000128  

Rapport - Uppföljning av revisorernas granskningar år 
2014-2015 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden besvarar revisorerna med att nämnden 

och förvaltningen fortsätter att arbeta enligt rutinerna som beskrivits i 
rapporten. Arbetet fortskrider och nästa inplanerade uppföljning sker 
2018-09-04 genom ärendet ”Övergripande arbetsgivarfrågor”. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 
av revisionsrapporter från år 2014 - 2015. 

Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd och 
samhällsbyggnadsnämnd lämnar synpunkter beträffande rutiner för att 
minska sjukfrånvaron som även de finns redovisade i sammanfattningen. 

Svar önskas senast den 31 oktober. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.     

Underlag för beslut 
Rapport- Uppföljning av revisorernas granskningar år 2014-2015, KPMG, 
2018-06-18 

Skrivelse, revisorerna, 2018-06-18 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2018-08-17 

Kopia till 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 104 Dnr 2017-000189  

Resurstillägg förskola 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av en kort avstämning inför läsåret, av 
förskolorna Pärlan, Vikebo och Naesti där barngrupperna är små och 
nyckeltalen inte räcker till. 

_____ 
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Bun § 105 Dnr 2018-000062  

Ny förskolestruktur i centrala Krokom 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av en kort avstämning kring uppdraget 
att se över en ny förskolestruktur i centrala Krokom. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 

nämnden i oktober återkomma med priskalkyl för en lösning med en 
förskola med 6 avdelningar och en med 4 avdelningar i Krokom 
centralort. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar förvaltningen om 
beslutet från i maj, att ta med arbetet i den fördjupade översiktplanen 
för Krokom. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
På uppdrag av barn- och utbildningsnämndens har barn- och 
utbildningsförvaltningen tagit fram förenklade underlag för att visa på olika 
alternativ kring en mer effektiv struktur för att klara behovet av 
förskoleplatser i Krokoms tätort. SABY har sedan fått uppdrag att prissätta 
några av alternativen. 

Detta arbete behöver nu öka takten då en av förskolorna i Krokoms 
centralort har blivit utdömd och kommer att rivas. 

I kombination med att kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan är 
det viktigt att detta arbete implementeras i den. 

Förslag som läggs på mötet 
Karin Jonsson, ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att till nämnden i oktober återkomma med priskalkyl 
för en lösning med en förskola med 6 avdelningar och en med 4 avdelningar 
i Krokom centralort. 

Jörgen Blom, V föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar 
förvaltningen om beslutet från i maj, att ta med arbetet i den fördjupade 
översiktplanen för Krokom. 
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Bun § 105 (forts.) Dnr 2018-000062  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslagen efter varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller dem båda. 

Kopia till 
Simon Östberg, SABY 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem  
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(32) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 106 Dnr 2018-000116  

Delårsrapport 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar delårsrapport för 2018.   

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Delårsrapporten ska förutom delårsbokslut, helårsprognos och ekonomisk 
analys innehålla en kvalitetsuppföljning av kommunens RI-mål, nämndens 
mål och en uppföljning av nämndernas arbete med att nå kommunens 
övergripande mål. Dessutom ska första halvåret i korthet redovisas. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2018, kvalitetscontroller, 
2018-08-30 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2018-08-30 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, förvaltningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola 
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Bun § 107 Dnr 2017-000194  

Revidering Delegationsreglemente 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegationsreglemente. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Då förskoleklass har blivit obligatoriskt finns nytt regelverk i skollagen om 
att rektors beslutanderätt om särskilt stöd även skall ske för elever i 
förskoleklass. Samma formulering läggs även till under grundskola.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2018-08-29 

Delegationsreglemente, Barn- och utbildningsnämnden, 2018-08-29 

Kopia till 
Skolledarna 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem  
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
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Bun § 108 Dnr 2017-000180  

Revidering nämndens reglemente 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
revideringar.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att lägga till 

tillsyn av förskolorna i § 1. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden ska följa det kommunfullmäktige i sitt 
reglemente har bestämt, i budget eller annat särskilt beslut, att nämnden ska 
fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. Detta tydliggörs i reglementet som nu 
revideras. Fram för allt har SKLs rekommendationer gällande nämnders 
reglementen legat till grund för revideringarna. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämnden reglemente, nämndsekreterare, 2018-08-17 
Reglemente för styrelse och nämnder, SKL, 2018-06 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2018-08-17 

Förslag som läggs på mötet 
Jörgen Blom, V föreslår att lägga till tillsyn av förskolorna i §1. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringar. 

Det finns ett tilläggsförslag, att lägga till tillsyn av förskolorna i § 1. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget. 

Ordförande kommer sedan att fråga på tilläggsförslaget. 

Beslutgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordföranden att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
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Bun § 108 (forts.) Dnr 2017-000180  
 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordföranden att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller även det. 

 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Bun § 109 Dnr 2018-000009  

Information Personuppgiftslagen, PUL 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av att det i dagsläget finns sex stycken 
registerförteckningar med personuppgifter i vårt registersystem Draftit.  
_____ 
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Bun § 110 Dnr 2018-000127  

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 

ärendet och återkomma till nämnden senast 23 oktober. 

________________________________________________________
  

Bakgrund 
En motion har inkommit gällande porrfilter på kommunens skolor och 
förskolor.          

Motionären föreslår: 

att kommunen inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som tar 
bort/ begränsar tillgången till pornografiska sidor. 

Underlag för beslut 
Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk, 28 juni 2018 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2018-08-15 

Kopia till 
Monica Andersson, IT- pedagog 
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Bun § 111 Dnr 2017-000107  

Utredning om Kulturskolan skall lämna Gula 
paviljongen 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information från Stefan 
Konradsson, verksamhetschef kulturskolan kring hur utredningsuppdraget 
fortskrider. 

_____ 
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Bun § 112 Dnr 2018-000004  

Informationer 2018 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef: 

- Regnbågens förskola är utdömd och beslut har tagits att riva lokalen. 
Verksamheten finns just nu i Smedjan och man arbetar för en långsiktig 
lösning. 

- Statbidrag för att arbeta med likvärdig skola har sökts. Ramar finns 
avsatta för varje huvudman att rekvirera, för Krokom innebär det 1, 6 
miljoner för höstterminen 2018.  Fördelningen är gjord enligt 
socioekonomisk struktur.  

- Jonas Törngren, kommundirektör har fått ett uppdrag från 
kommunstyrelsen att göra en utredning kring skola/förskola. Det externa 
företaget, Ensolution, har anlitats för att göra utredning som startar denna 
vecka. Utredningen skall vara klar i februari 2019. 

- Föredrar den muntlig återkoppling som har skett från skolinspektionen 
gällande den regelbundna inspektion som gjordes under våren 2018.  

- Valsjöbyns skola- rapport inför läsåret.  En fritidspedagog med 
undervisningsvana är anställd för att undervisa i årskurs F-3. En behörig 
lärare än anställd för att undervisa i årskurs 4-6. 

- Modersmål/studiehandledning och samiska, läget inför hösten: 

262 elever med annat modersmål än svenska   
42 språk totalt – i 13 språk bedrivs modersmålsundervisning  
140 elever deltar i modersmålsundervisning 
92 elever får studiehandledning 
Eleverna finns på 15 av16 skolor 

Modersmål: 1 tim / vecka 
Studiehandledning: enligt lagkrav utifrån behov (vanligast i Ma/No/So) 

17 tillsvidareanställda pedagoger, 3-5 timanställda 

Samtliga elever som är berättigade till modersmålsundervisning och som 
är i behov av studiehandledning får det i nuläget. 
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Samiska 
30 elever, nord- och syd 
2 skolor med samisk integrering: Valsjöbyn 7 elever, Änge 14 elever 

Modersmål:  
1 tim / veckan 
1 tim utökad samiska                             
1 tim integrering – enligt årshjul 
= 3 tim / vecka 

3 tillsvidareanställda sydsamisk-talande pedagoger, varav en 
föräldraledig, samt 1 nordsamisk-talande pedagog – samtliga placerade i 
Änge.  Det saknas en samisktalande pedagog till Valsjöbyn, rekrytering 
pågår. 

_____ 
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Meddelanden 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av senast inkomna meddelanden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hädanefter redovisa 

medelanden med sekretessbelagd information i en röd pärm, för att 
tydliggöra sekretessen. Övriga ärenden redovisas i en svart pärm. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Alla meddelanden presenteras idag i en pärm till nämnden samt som 
sammanfattning i protokollet. Till nämnden kan sekretessbelagd information 
finnas med och för att förtydliga detta brukar dessa dokument stämplas med 
röd sekretess-stämpel. 

Inför ny mandatperiod, när troligen nya ledamöter kommer in i nämnden, 
behöver detta förtydligas än mer enligt förslagställaren. 

Förslag som läggs på mötet 
Jörgen Blom, V föreslår att sekretessbelagda informationer sammanställs i 
en röd pärm samt att övriga meddelanden presenteras i en svart pärm. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att Barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 

Kopia till 
Kristina Söderlund, nämndsekretare 
_____ 
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Sammanställda meddelanden 

Arbetsmiljöverket 
1. Underrättelse, möjlighet till yttrande, beteckning 2018/027333 

Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden 
2. Barnbibliotekarie, Redovisning av läsfrämjande åtgärder, 2018-04-03 

3. Rektor Ås skola F-3, Svar på anmälan om skolsituation för elev i 
förskoleklass, skolinspektionen Dnr 41-2018:5152 (Dnr 2018/072) 

4. Verksamhetschef förskola och förskolechef Föllinge, Svar på frågor 
gällande barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 2018/047) 

5. Trafikhandläggare, Svar angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, till Förvaltningsrätten mål nr 1721-18 (BUN 
2017/070) 

6. Rektor Ås skola F-3, Bemötande från huvudmannen gällande 
Skolinspektionen Dnr 41-2018:4551 (BUN 2018/059) 

7. Verksamhetschef språk och integration, Återrapportering gällande 
deltagande i integrerad samisk undervisning, 2018-06-13 

8. Rektor Änge skola, Information om årets sommarskola, 2018-06-19 

9. Ordförandebeslut, Revidering skolskjutsreglementet (Bun 2018/126) 

10. Ordförandebeslut, Begäran om tilläggsanslag Valsjöbyns skola (BUN 
2018/125) 

11. Ordförandebeslut, Revidering delegationsreglemente (BUN 
2017/194) 

12. Verksamhetschef förskola/fritidshem, Information till personal 
angående lokaler F-3 vid Ås skola 

13. Ordförandebeslut, Beslut om beviljande av särskilda medel, Änge 
skola, 2018-08-15 
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14. Rektor Kvarnbackskolan, Svar till skolinspektionen Dnr 41-2018:307 
(BUN 2018/022) 

15. Verksamhetschef förskola/fritidshem, Yttrande inför föreläggande 
från Arbetsmiljöverket Dnr 2018/027333 

16. Rektor Valsjöbyn, Svar till Skolinspektionen Dnr 41-2018:5496 
(BUN 2018/119) 

Boverket 
17. Beslut om satsbidrag för upprustning av skollokaler och av 

utemiljöer, Ärende nr 33-81-1060-6027 

Förvaltningsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen 
18. Förvaltningsrätten, Föreläggande och Dom, mål nr 1721-18 (BUN 

2017/070) 

19. Förvaltningsrätten, Dom, mål nr  1495-18 E (BUN 2018/032) 

20. Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut mål nr 2158-18 (BUN 
2017/148) 

21. Förvaltningsrätten, Föreläggande, mål nr 2774-18 (BUN 2018/145) 

22. Förvaltningsrätten, Föreläggande, mål nr 3160-18 (BUN 2018/145) 

23. Förvaltningsrätten, Dom, mål nr 16-18 (BUN 2017/031) 

Nämnden, presidier, utskott i kommunen 
24. KF § 27, Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt 

ansvarsprövning för 2017, 2018-05-16 

25. KF § 28, Rambudget 2019, plan 2020-2021, 2018-05-16 

26. KS § 94, Igångsättningstillstånd- anpassning av gamla 
träslöjdslokalen på Ås skola, 2018-05-23 

27. KF § 48, Anmälan av motioner och medborgarförslag, 2018-06-13 

28. KF § 52, Uppdaterad rambudget för 2018, 2018-06-13 
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29. KS § 112, Riktlinjer- hot, hat, våld och allvarliga trakasserier, 
förtroendevalda i Krokoms kommun, 2018-06-19 

30. KS § 117, Direktiv till utredning för struktur för en kvalitativt 
likvärdig skola/förskola till nytta för Krokoms kommuns 
samhällsutveckling, 2018-06-19 

Sameskolstyrelsen 
31. Ordförandesbeslut 22/18, Beslut om tilldelning av resurser för 

integrerad samisk undervisning läsåret 2018/2019 för Krokoms 
kommun, 2018-06-29 

Skolinspektionen/Skolverket  
32. Skolinspektionen, Begäran om komplettering, Dnr 411-2018:5152 

33. Skolinspektionen, Kommunicering, Anmälan om skolsituation för 
elev vid Ås skola, Dnr 41-2018:4551 (Dnr 2018/059) 

34. Skolinspektionen, Beslut för förskoleklass och grundskola efter 
tillsyn i Cederbergskolan, Dnr 43-2018:3049 (BUN 2018/033) 

35. Skolinspektionen, Beslut, Anmälan om skolsituation för elev vid Ås 
skola, Dnr 41-2018:5496 (Dnr 2018/119) 

36. Skolinspektionen, Beslut, Kopior på bedömda nationella prov, Dnr 
01-2018:388 

37. Skolinspektionen, Beslut, Uppföljning av skolinspektionens beslut 
om att lämna anmälan till Krokoms kommuns klagomålshantering, 
Dnr 411-2018:5152 (BUN 2018/072) 

38. Skolinspektionen, Beslut, Anmälan om situationen för 
grundskoleelever vid Änge skola, Dnr 41-2018:2907 (Dnr 2018/049) 

39. Skolinspektionen, Beslut, Anmälan om situationen för en elev i 
förskolklass, Dnr 41-2018:3880 (BUN 2018/066) 

40. Skolinspektionen, Beslut, Anmälan om skolsituation för två elever 
vid Änge skola, Dnr 41-2018:3607 (2018/067) 
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41. Skolinspektionen, Beslut, Anmälan av Cederbergsskolan, Dnr 41-
2018:6128 

42. Skolinspektionen, Beslut, Uppföljning av beslut om skolsituation för 
en grundskoleelev i Krokoms kommun Dnr 411-2018:6836 (BUN 
2018/022) 

Övrigt 
43. Delegationen mot segregation, Ansökan om statisbidrag till 

kommuner och landsting för att minska och motverka segregation, 
Dnr 2018-3.4.1-190, 2018-05-30 

44. Privatperson, Klagomål – otrygghet med mobbning och kränkning 
för Valsjöbyns elever på Cederbergsskolan (BUN 2018/133) 

45. Privatperson, Klagomål- effektivisera schemat på Valsjöbyns skola 
(BUN 2018/147) 

46. Privatperson, Klagomål på rektor Valsjöbyns skola (BUN 2018/146) 

47. Privatperson, Två klagomål kring föräldramöte Valsjöbyns skola 
(BUN 2018/156) 

_____ 
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Elevärenden 2018 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sju anmälningar om 
kränkande behandling samt 11 genomförda kommunikationer och åtgärder. 

_____ 
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Delegationsbeslut 2018 
Sammanställning av delegationsbeslut 3 september 2018 
  

Delegat 
 

  
1. Delegationslista Barn- och 

utbildningschef 2018-08-23 
 
Återtagande av uppsägning av plats 
inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
 
2. Delegationslista rektorer och 

förskolechefer 2018-09-03 
 
Beslut om fritidshemsplacering 
Beslut om fritidshemsplacering 

      Beslut om klassplacering 3 st 
      Förkortad uppsägningstid 

Återbetalning av avgift pga 
sjukdom 
 
3. Delegationsbeslut 

trafikhandläggare 2018-08-31 
 

Beviljad skolskjuts 
Delvis beviljad skolskjuts 
Avslagen skolskjuts 

_____ 

 
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
 
 
 
 
 
Rektor (Jenny Olofsson) 
Rektor (Mats Hörnfeldt) 
Rektor (Jenny Olofsson) 
Fsk.ch. (Anna Rosén) 
Rektor (Mats Hörnfeldt) 
 
 
 
 
 
Trafikhandläggare (Malin 
Nilsdotter Nyström) 
 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(32) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 116 Dnr 2018-000003  

Tillbud/skador 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av tillbud och skador inom förskolan 
och skolan mellan juni-augusti 2018. 
 

- Inom förskolan har 26 tillbudsanmälningar, 12 skadeanmälningar 
inkommit och 16 åtgärdsplaner upprättats. 

- Inom enskilt driven förskola har 1 tillbudanmälan och 1 
skadeanmälan inkommit, 1 åtgärdsplan har upprättats. 

- Inom skolan har 15 tillbudsanmälningar och 11 skadeanmälningar 
inkommit och 6 åtgärdsplaner har upprättats. 

_____ 
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Övriga frågor 2018 
Inga övriga frågor har anmält. 
_____ 
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