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Bun § 75 Dnr 2018-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan. 

_____________________________________________________________ 
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Bun § 76 Dnr 2018-000006  

Barnkonventionen 2018 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem har fått i uppdrag att 
presentera vilka artiklar ur Barnkonventionen som man tagit hänsyn till i 
ärendet Resursfördelning förskola (Dnr 2017/189). Hon har valt ut artikel 2, 
3, 4, 23 och 30 utifrån ärendet innebörd. Huvudmannen leder och fördelar 
dessa frågeställningar för att få till en resursfördelning som främjar 
artiklarna. 
______ 
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Bun § 77 Dnr 2017-000189  

Resurstillägg förskola 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem föredrar detaljer 
kring tidigare beslutat (BUN § 4, 2018-01-23) projekt med begränsade 
öppettider på Pärlans förskola. 
Återkoppling till nämnden i september. 
_____ 
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Bun § 78 Dnr 2018-000062  

Ny förskolestruktur i centrala Krokom 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information kring hur uppdraget 
fortlöper.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden påminner om att de övriga förslag, som 

lyftes vid föregående nämnd, skall kostnadsberäknas och tas upp i 
nämnden i september. 

2. Barn- och utbildningsnämnden poängterar att förvaltningen hittar en 
långsiktig lösning kring förskolestrukturen för att möta ökade barnkullar 
och inte bygga för trångt. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Förvaltningen har tidigare fått i uppdrag att ta fram en ny förskolestruktur i 
centrala Krokom. SABY har påbörjat uppdraget att ta fram en kostnadsbild. 
De har gett en ungefärlig prisbild för 10 avdelningar vilket skulle kosta ca 6 
miljoner per avdelning, totalt 60 miljoner. 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem  
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Bun § 79 Dnr 2018-000065  

Samisk förskola och fritidshem 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av arbetet med att samlokalisera ett 
samiskt fritidshem med den samiska förskoleavdelningen Naestie i nya 
lokaler i Änge. 

Bakgrund 
Driftskostnaden för, före detta Trollkulan/pedagogisk omsorg är ca 150 
tkr/år och ca 40 tkr/år för paviljongen på förskolan. Kostnaden är inklusive 
lokalvård. Idag används fastigheten som boende för asylsökande. 
Kostnader för att iordningsställa utemiljön tillkommer såsom staket: 

• Staket 100 cm höjd, 404 kr/löpmeter 

• Hörn med förstärkning, 1155 kr 

• Grind 6930 kr 
Kostnaden för lokalhyra ökar. Sannolikt kommer vi att få en högre 
måluppfyllelse och kunna planera personalen mer effektivt. 
Arbetet fortskrider med att hitta medel för verksamheten och se över kökets 
beskaffenhet. 
_____ 
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Bun § 80 Dnr 2018-000010  

Budgetuppföljning 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Avsluta pedagogisk omsorg besparing ca 125-150 tkr på halvår. 
2. Allmän besparing på alla verksamheter 0,2 % ca 350 tkr på halvår. 
3. Sökta medel från Socialstyrelsen för simundervisning i förskoleklass går 

till att täcka våra kostnader i ärendet, ca 575 tkr för helår. 
_____________________________________________________________ 

Reservation 
Jörgen Blom, V reserverar sig mot punkt två, till förmån för eget förslag. 
_____ 

Bakgrund 
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 3,8 
miljoner för 2018. Orsak är ofinansierad integrationsbudget på 3 miljoner, 
resterande är löner inom barnomsorgen. 
En tilläggsbudget har beviljats från kommunstyrelsen på 2,5 miljon för 2018. 
Presidiet den 27 april gav förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att 
åtgärda underskottet.       
Efter ovanstående besparingar för 2018 visar barn och 
utbildningsförvaltningen på ett väldigt svagt minus för året. Detta givet att de 
besparingsförlag som lagts fram, får den planerade effekt som tänkt. 
Beroende på vilka statliga medel som kommer förvaltningen till gagn under 
året kan prognosen kraftigt komma att ändras. 
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Bun § 80 (forts.) Dnr 2018-000010  
 
Utfall/Uppföljning BUN 2018

Budget Bokförda Prognos Budget Bokförda Prognos Prognos Prognos Prognos
Verksamhet intäkter intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader jan-april jan-april jan-mars
46-69 Totalt -52 628,5 -17 653,1 278,0 349 358,3 144 184,6 -528,0 -250,0 -3 895,0 -3 800,0 

46 Bibliotek -481,6 -341,1 0,0 5 972,3 2 460,1 70,0 70,0 50,0 50,0

60 Adm/styrelse 0,0 -17,9 25,0 6 479,6 3 186,9 -50,0 -25,0 -25,0 0,0

615xx Övergripande BUN 0,0 -3,0 3,0 1 862,2 145,4 602,0 605,0 605,0 600,0

62 Barnomsorg -26 851,2 -11 037,3 700,0 122 232,9 51 923,1 -2 125,0 -1 425,0 -1 725,0 -1 625,0 

64 Skolskjuts 0,0 0,0 0,0 26 425,0 12 516,9 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Grundskola -17 095,8 -6 896,9 50,0 164 341,5 67 082,6 700,0 750,0 -50,0 0,0

647XX Grundsär -372,9 -165,4 0,0 7 936,8 1 251,5 100,0 100,0 100,0 100,0

69 Kulturskola -827,0 -1 045,3 0,0 4 458,9 1 676,7 75,0 75,0 50,0 0,0

15 Syv 0,0 -0,2 0,0 1 397,5 506,2 100,0 100,0 100,0 75,0

75 Integration -7 000,0 1 854,1 -500,0 8 251,8 3 435,1 0,0 -500,0 -3 000,0 -3 000,0  

Underlag för beslut 
20180522 § 53 Barn och utbildningsnämndens presidie 
20180508 § 59 Barn och utbildningsnämnden 
20180424 § 36 Barn och utbildningsnämndens presidie 

Förslag som läggs på mötet 
Jörgen Blom, V föreslår avslag på punkt två, en allmän besparing på alla 
verksamheter 0,2%, ca 350 tkr på halvår. 

Beslutsgång 
Det finns tre grundförslag, att avsluta pedagogisk omsorg, att göra en allmän 
besparing på alla verksamheter och att söka medel från socialstyrelsen för 
simundervisning i förskoleklass. 
Det finns ännu ett förslag, att avslå förslag två, att göra en allmän besparing 
på alla verksamheter. 
Ordförande kommer först att fråga på förslag ett och tre. 
Ordförande kommer sedan att ställa grundförslag två mot tilläggsförslaget. 
Beslutgången godkänns. 
Ordförande frågar på punkt ett och tre och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
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Bun § 80 (forts.) Dnr 2018-000010  
 
Ordförande ställer punkt två mot tilläggsförslaget och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller punkt två. 

Kopia till 
Fredrik Runfors ekonom 
Elisabeth Englund verksamhetschef förskola 
Pernilla Oscarsson verksamhetschef elevhälsa 
Stefan Konradsson verksamhetschef kulturskolan 
Eva Fresk bibliotekschef  
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Bun § 81 Dnr 2017-000196  

Budget 2019/2020 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information kring arbetet med att 
minska ramen med 5,3 miljoner till 2019. 
_____ 
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Bun § 82 Dnr 2018-000090  

Detaljbudget 2019 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information kring den nya 
styrmodellen kring målarbete. 

Bakgrund 
Karin Jonsson, ordförande berättar om den nya styrmodellen kring 
målarbetet för 2019. Mål sätts av kommunfullmäktige, efter det skriver barn- 
och utbildningsnämnden in aktiviteter kopplat till det i budgetdokumentet. 
Nämnden kan även sätta egna mål. 
I september kommer de olika partierna att ge förslag till nämndens mål. 
27 juni på eftermiddagen bjuder Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
in presidiet till samtal för att inleda detta arbete. 

Kopia till 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller  
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Bun § 83 Dnr 2018-000088  

Beslut om dataskyddsombud i och med nya 
dataskyddsförordningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Stefan Konradsson, GDPR-

samordnare, till tillförordnat dataskyddsombud under perioden 25/5 till 
31/12 2018 för barn- och utbildningsnämnden.  

2. Barn- och utbildningsnämndens ordförande utses till kontaktperson för 
personuppgiftsansvarig. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft, och det 
innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka 
skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till 
Datainspektionen. 
I en kommun, ett landsting eller en region kan ett gemensamt ombud utses 
för samtliga nämnder inom kommunen/landstinget om det är lämpligt (enligt 
SKL:s rekommendationer). 
Det ställs höga kompetenskrav på dataskyddsombudet. Därför utses ett 
tillförordnat dataskyddsombud tills kommunen funnit en permanent lösning. 
Bland annat förs diskussioner kring ett gemensamt dataskyddsombud för 
kommunerna i länet. 

Kopia till 
KS för kännedom  
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Bun § 84 Dnr 2018-000076  

Egenkontroll lokaler 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information kring egenkontroll av 
lokaler. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen, förtydligande 

av ansvar vid egenkontroll av lokaler. 
_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Gunnar Bring, miljö- och hälsoskyddsinspektör håller en presentation av 
egenkontroll enligt miljöbalken och egenkontrollförordningen. Denna 
egenkontroll innebär att inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
bedriva ett systematiskt, förebyggande arbete för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 

Underlag för beslut 
Egenkontroll, Power Pointpresentation, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
2018-06-05 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 85 Dnr 2018-000026  

Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
attestförteckning 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad attestförteckning. 
_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Attestförteckningen visar vem som har ekonomiskt ansvar för olika 
verksamheter, och vilka som sekondärt har rätt att attestera. Attestlistan ska 
hållas aktuell och revideras regelbundet vid förändringar.           

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, handläggare/utredare, 14 maj 2018 
Attestförteckningen, handläggare/utredare, 14 maj 2018 

Förslag som läggs på mötet 
Jenny Palin, S påpekar att attestant för IT inte ska vara verksamhetschef 
skolan utan barn- och utbildningschef. 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Fredrik Runfors, ekonom 
Markus Hagnestål Beljestrand, handläggare/utredare 
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Bun § 86 Dnr 2017-000194  

Revidering Delegationsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegationsreglemente. 
_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk, detta 
revideras i delegationsreglementet. 
Flera av de fonderna under allmän delegation är inaktuella och tas bort. 
Ett förtydligande gällande vem som personligen lämnar ut rek vid 
uppsägning av förskole- samt fritidshemsplats, har lagts till.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, nämndesekreterare, 2018-05-24 
Delegationsreglemente, nämndsekretare, 2018-05-24 

Kopia till 
Kommunikation 
Elisabeth Englund, biträdande verksamhetschef skola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
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Bun § 87 Dnr 2016-000048  

Skolskjutsuppföljning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat skolskjutsreglemente. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit nytt beslut om handläggningstid vid 
skolskjutsärenden, detta behöver kompletteras i skolskjutsreglementet.           
Under kapitel tre, tredje stycket, har förtydligande gjorts kring 
handläggningstid av skolskjutsärenden. Följande text har lagt till: 
”….En ansökan som kommer in senare besvaras inom tre veckor efter 
ankomstdatum. Förutom de som ankommer vecka 20-26 som senast besvaras 
vecka 29”.      

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2018-05-16 
Skolskjutsreglemente, nämndsekreterare, 2018-05-16 

Kopia till 
Kommunikation 
Trafikhandläggare 
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Bun § 88 Dnr 2018-000004  

Informationer 2018 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef: 

- Vid en tidigare nämnd frågade Jörgen Blom om barnen på särskolan i 
Lugnvik får frukost. Besked från rektor på särskolan är att alla elever 
får frukost. 

- Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef vill ha medskick till 
nästa anbudsprocess kring skolskjutsar – Barn- och 
utbildningsnämnden vill att förvaltningen ser över kravbilden, för att 
eventuellt tona ner den en aning samt att se över schema för moderna 
språk så de ligger invid andra ämnen som det behöver skjutsas till. 

- Ett brev har skickats ut till delar av nämnden och barn- och 
utbildningschef från vårdnadshavare på Valsjöbyns skola. Rykten 
florerar kring skolans framtid och rekrytering av lärare.  
Barn- och utbildningsnämndens ambition är att få till en behörig 
lärare. Eventuella nämndbeslut under sommaren tas av ordförande i 
samråd med presidiet. 

- Samtliga tjänster som modersmålslärare i samiska är rekryterade och 
tillsatta till hösten. 

- Krokoms kommun kommer att delta i ett förskoleprojekt med SKL. 
_____ 
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Bun § 89 Dnr 2018-000064  

Kultur i Krokoms kommun 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information kring arbetet med 
kulturöversynen. 

Bakgrund 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef föredrar om arbetet med en 
kulturöversyn, som hon gör med näringslivchefen Anna-Carin Svedén. 
Uppdraget har kommit från majoritetsgruppen och arbetet förväntas 
synliggöra vad som görs idag och förslag till förändringar. Ambitionen är att 
ett utkast skall vara klart till septembernämnden. 
_____ 
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Bun § 90 Dnr 2018-000091  

Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2017-2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Tillsynsrapport 

2017-2018 – Enskilt drivna verksamheter. 
2. Barn- och utbildningsnämnde önskar återkoppling efter 30 oktober 

2018 gällande åtgärder på de enskilt drivna förskolorna. 

Bakgrund 
Krokoms kommun har tillsynsansvar för enskilt drivna verksamheter i 
kommunen dvs. fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg (privata 
dagbarnvårdare). Tillsynen skall ske regelbundet och genomförs i Krokoms 
kommun vartannat år (Skollagen 2010:800, 26 kap 4§). 
Tillsynen ska leda till att säkerställa att verksamheterna håller en god kvalitet 
utifrån gällande lagar och föreskrifter. Tillsynen ska även klargöra om 
verksamheten uppfyller kraven för att även i fortsättningsvis vara godkänd 
och ha rätt till bidrag från Krokoms kommun.  
I Krokoms kommun finns sex fristående förskolor och två enskild 
pedagogisk omsorg. Tillsyn har senast genomförts under perioden augusti 
2017 – maj 2018.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-05-25 
Tillsynsrapport 2016-2017 – Enskilt drivna verksamheter, kvalitetcontroller, 
2018-05-25 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
 
 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 91 Dnr 2018-000098  

Regler för godkännande och rätt till bidrag av 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar de reviderade regler för 

godkännande och rätt till bidrag av fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade ansökningsblankett 
för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag. 
 

3. Barn- och utbildningsnämnden vill att ”i god tid” skall tydliggöras i 
reglerna. 

 

Bakgrund 
En revidering har gjorts av riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag av 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på grund 
av behov av att förändra begrepp, nya lagrum och att förtydliga reglerna. 
Riktlinjerna har bytt namn till regler utifrån kommunens riktlinjer för 
styrdokument. Ny dataskyddsförordning GDPR har tillkommit. Begrepp från 
barnomsorg till förskola och fritidshem är några av ändringarna som har 
gjorts. 
En revidering har även gjorts på tillhörande ansökningsblankett     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-05-25 
Regler för godkännande och rätt till bidrag av fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, kvalitetscontroller, 2018-05-25 
 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 91 (forts.) Dnr 2018-000098  

 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
 
 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 92 Dnr 2018-000007  

Meddelanden 2018 

Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden 
1. Verksamhetschef elevhälsan, svar på klagomålsärende BUN 

2018/072 

2. Ordförande, barn-och utbildningsnämnden, yttrande gällande 
anmälan om situationen för en elev i förskoleklass i Krokoms 
kommun BUN 2018/066 

3. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Bemötande gällande 
synpunkter på yttrande gällande anmälan om skolsituationen för 
grundskoleelever i Änge skola, Krokoms kommun BUN 2018/049 

4. Ordförande barn- och utbildningsnämnden, synpunkter gällande 
anmälan om möjligheten att utveckla modersmål och minoritetspråk 
vid en förskola i Krokoms kommun BUN 2018/066 

5. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, komplettering av 
yttrande gällande anmälan om situation för en elev i förskoleklass i 
Krokoms kommun BUN 2018/066 

6. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, yttrande gällande 
synpunkter på svar anmälan om möjligheten att utveckla modersmål 
och minoritetspråk vid en skola i Krokoms kommun. BUN 2018/063 

Skolinspektionen/Skolverket  
7. Skolinspektionen, anmälan om situation för en elev i förskoleklass i 

Krokoms kommun Dnr 41-2018:3880 

8. Skolinspektionen, anmälan om möjligheten att utveckla modersmål 
och minoritetsspråk vid en skola i Krokoms kommun Dnr 41-
2018:3511 (BUN 2018/063) 

9. Skolinspektionen, anmälan om möjligheten att utveckla modersmål 
och minoritetsspråk vid en förskola vid Krokoms kommun. Dnr 41-
2018:3785 (BUN 2018/066) 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 92 (forts.) Dnr 2018-000007  
 

10. Skolinspektionen, anmälan om situationen för grundskolelever i 
Änge skola, Krokoms kommun. Dnr 41-2018:2907 (BUN 2018/049) 

11. Skolinspektionen, anmälan om skolsituationen för en elev vid Ås 
skola i Krokoms kommun. Dnr 41-2018:4551 (BUN 2018/059) 

12. Skolinspektionen, uppföljning av skolinspektionens beslut Dnr 411-
2018:3180 (BUN 2018/042) 

 
 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 93 Dnr 2018-000002  

Elevärenden 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av senaste månadens inkomna 
anmälningar om kränkande behandling och genomförda kommunikationer 
och åtgärder. 
Det har inkommit 14 anmälningar om kränkande behandling och 1 
genomförda kommunikationer och åtgärder. 
 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 94 Dnr 2018-000003  

Tillbud/skador 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av senaste månadens inkomna tillbud 
och skador. 
_____ 
 

Bakgrund 
- Inom förskolan har 13 tillbudsanmälningar, 1 skadeanmälningar 

inkommit och 7 åtgärdsplaner upprättats. 
- Inom enskilt driven förskola har 1 skadeanmälan inkommit. 
- Inom skolan har 4 tillbudsanmälningar och 6 skadeanmälningar 

inkommit och 3 åtgärdsplaner har upprättats. 
 
 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 95 Dnr 2018-000001  

Delegationsbeslut 2018 
1. Delegationslista Barn- och 

utbildningschef 2018-05-28 
 
Uppsägning av plats inom den 
kommunala barnomsorgen 
 
Återtagande av uppsägning av plats 
inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
 
2. Delegationslista rektorer och 

förskolechefer 2018-05-28 
 
Skolbarns placering enligt 
skollagen 14 kap § 6 
 
Tidigare skolstart på 
Cederbergskolan 
 

 
 

 
 

 
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
 
 
 
 
Fsk chef (Sara Wikman) 
 
 
Rektor (Thomas Hallberg) 

 
 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 96 Dnr 2018-000008  

Övriga frågor 2018 
Katarina Rosberg, S frågar om vad som hände med motionen ”Barnomsorg 
på obekväm arbetstid”, då försöket avslutades innan nämnden hade tagit 
beslut om att avbryta försöket. 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef svarar att försöket skulle 
avbrytas och därför sades platsen upp. Men att det gick lite för fort, eftersom 
det gjordes direkt efter presidiet istället för efter nämnden. 
Ärendet är nu uppe i fullmäktige och det kommer att klargöras att 
motionerna inte återtagits men att projektet avbrutits.  
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