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Bun § 55 Dnr 2020-000001  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Dagens ärendelista godkänns, en övrig fråga anmäls.  

_____ 
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Bun § 56 Dnr 2020-000044  

Budgetuppföljning 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 
sista maj 2020.    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per sista 

maj 2020.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett underskott efter 
fem månader. Detta beror på ökade lönekostnader för framförallt 
särskildresurs, medicinska behov. Även intäktsbortfallet från skolverket 
påverkar vårterminen. Förändringen i prognos från tidigare månader är att 
förvaltningen har räknat med beslutade åtgärder från barn- och 
utbildningsnämnden, vilket förväntas förbättra årets resultat.    

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-08 
Uppföljningskommentar 2020-06-08 
Utfall/Uppföljning BoU 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per sista maj 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 
Förvaltningsekonom 
Verksamhetschefer 

_____ 
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Bun § 57 Dnr 2020-000102  

Integrerad särskoleelev Laxsjö skola 

Kort sammanfattning 
För att ha rätt till undervisning enligt särskolans läroplan, så behövs det en 
utredning som tar hänsyn till medicinska, psykologiska, sociala och 
pedagogiska perspektiv. Undervisningen kan genomföras tillsammans med 
ordinarie grundskola eller vid särskilda enheter. När elever skrivs in i 
särskolan har vårdnadshavare rätt att välja det alternativ som är bäst för 
barnet. 

Barn- och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande beslutade under 
presidieberedningen att detta ärende särskilt ska redovisas utifrån 
barnkonventionens artiklar. Verksamhetschefen för elevhälsan har i sitt 
förslag till beslut tagit särskild hänsyn till artikel 3, som handlar om att 
beakta det som är bäst för barnen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Eleven beviljas integrerad särskoleundervisning till och med årskurs 6 på 

Laxsjö skola.  

2. Kostnad per läsår för en resursperson på 100 % är 400 000 kronor.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
För att ha rätt till undervisning enligt särskolans läroplan, så behövs det en 
utredning som tar hänsyn till medicinska, psykologiska, sociala och 
pedagogiska perspektiv. Undervisningen kan genomföras tillsammans med 
ordinarie grundskola eller vid särskilda enheter. När elever skrivs in i 
särskolan, har vårdnadshavare rätt att välja det alternativ som är bäst för 
barnet.   

Aktuell elev har haft integrerad undervisning utifrån särskolans läroplan 
sedan årkurs 1. Eleven går idag i årskurs 3. Regelbundna uppföljningar har 
gjorts mellan ansvarig pedagog, elevassistent och specialpedagog vid den 
centrala elevhälsan.  
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Bun § 57 (forts) Dnr 2020-000102 

 

Överväganden 

Under läsåret 19/20 har det förts en dialog mellan vårdnadshavare, skolan 
och chef för elevhälsan/särskolechef kring elevens framtida skolgång. För- 
och nackdelar med en fortsatt integrering har vägts mot att göra ett skolbyte 
och undervisas vid kommunens grundsärskoleenhet på Dvärsätts skola.  

Vårdnadshavarna har varit tydliga med att deras vilja är att nuvarande 
lösning ska bestå ända tills att deras barn avslutar åk 6. Barnet har ca 10 mil 
enkel väg till Dvärsätts skola. 

Kommunens riktlinje för ersättning vid integrerad särskoleplacering är att 
rektor får ett ekonomiskt tillägg för att klara undervisningssituationen. 
Tillägget är ungefär lika stort som kostnaden för 25% av en pedagogtjänst. I 
det här fallet räcker inte det tillägget. Det behövs mer pengar så att rektor 
kan ordna med en resurs som motsvarar 100 %.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att eleven beviljas 
integrerad särskoleundervisning till och med årkurs 6 på Laxsjö skola och att 
kostnaden per läsår för en resursperson på 100 % blir 400 000 kronor.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 
Verksamhetschef elevhälsa 
Rektor 
Förvaltningsekonom 

_____ 
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Bun § 58 Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 april 2020 § 35 att ge barn- 
och utbildningsförvaltningen ett uppdrag att komma med nya förslag för att 
kort- och långsiktigt lösa lokalfrågorna på Aspås och Rödöns skolor inför 
2021. Förvaltningen har tagit fram en processbeskrivning för arbetet.     

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

2. Ärendet lyfts till barn- och utbildningsnämnden för beslut i september 
2020.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på 
hur långsiktiga och ändamålsenliga lokaler på Rödön och Aspås skolor ska 
kunna säkras från och med läsårsstart 21/22. Förvaltningen har gjort ett 
förslag på en processbeskrivning av hur arbetet ska genomföras.  

Syftet med processbeskrivningen är att ge nämnden en möjlighet till yttrande 
kring tjänstemännens arbetssätt och formulera önskemål om justeringar i 
utgångspunkter och överväganden.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens processbeskrivning 2020-06-02 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner processbeskrivningen och att ärendet lyfts 
till nämnden för beslut i september 2020.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta.  



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(16) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 58 (forts) Dnr 2019-000235 

Kopia till 
Verksamhetschef skola 

_____ 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(16) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 59 Dnr 2020-000109  

Medborgarförslag - Elsanera kommunens offentliga 
lokaler 

Kort sammanfattning 
Det finns ett förslag om att personer som är överkänsliga för el ska kunna 
besöka badhus och bibliotek i kommunen. De som ställt förslaget vill att 
trådlösa nätverk, hörselslingor och belysning ska stängas av i biblioteket i 
Krokom vid vissa tider.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Chefen för biblioteket ska utreda förslaget.  

2. Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut senast i oktober 2020.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har meddelat att barn- och 
utbildningsnämnden själva ska svara på medborgarförslaget senast i oktober 
2020.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-02 
Kansliets tjänsteanteckning 2020-05-26 
Medborgarförslag 2020-02-10 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att bibliotekschefen får i 
uppdrag att utreda förslaget och att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast 
oktober 2020.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsförvaltningen bifaller detta.  

Kopia till 
Bibliotekschefen 

_____ 
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Bun § 60 Dnr 2020-000006  

Barnkonventionen 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska inför varje 
nämndsammanträde välja ut ett ärende som särskilt ska redovisas utifrån 
barnkonventionens artiklar.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningens redovisning av ärende ”Integrerad 

särskoleelev Laxsjö” utifrån Barnkonventionens artiklar godkänns.  

2. Förvaltningens svar redovisas i beslutet för ärendet om ”Integrerad 
särskoleelev Laxsjö”.     

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2020-05-20 

_____ 
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Bun § 61 Dnr 2020-000007  

Meddelanden 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en lista över inkomna 
meddelanden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i 

sammanställning 2004.   

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-02 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i Sammanställning 
2004.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 

_____ 
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Bun § 62 Dnr 2020-000005  

Informationer 2020 

Följande tas upp som information på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde: 

 Ny yrkeskategori förskola 
Verksamhetschef Elisabeth Englund 

 Tulleråsen/Landön 
Verksamhetschef Elisabeth Englund 

 Aktuellt läge nyanlända och modersmål, samiskt uppdrag, kulturskolan 
Verksamhetschef Annika Berkö  

 Sjuktal barn- och utbildningsförvaltningen 2020 
Barn- och utbildningschef Birgitta Lundgren 

 Rekrytering verksamhetschef förskola fritidshem 
Barn- och utbildningschef Birgitta Lundgren 

 Interkommunal ersättning 
Barn- och utbildningschef Birgitta Lundgren 

_____ 
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Bun § 63 Dnr 2020-000008  

Övriga frågor 2020 

Marcus Danielsson, Sd, ställer en fråga om skolskjutsar.  

Barn- och utbildningschef Birgitta Lundgren svarar.     

_____ 
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Bun § 64 Dnr 2020-000002  

Delegationsbeslut 2020 

Kort sammanfattning 
Delegationsbeslut nr 31-32 anmäls till nämnden. 

Delegationsbeslut som skolskjutshandläggare tagit under april 2020 anmäls 
till nämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Delegationsbeslut nr 31-32 anmäls till barn- och utbildningsnämnden.  

2. Delegationsbeslut tagna av skolskjutshandläggare under april månad, 
anmäls till barn- och utbildningsnämnden.    

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstutlåtande 2020-06-02 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts 2020-06-02 
Sammanställning 2004 2020-06-02  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att delegationsbeslut nr 31-
32 samt delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under april 
månad, anmäls till barn- och utbildningsnämnden.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 65 Dnr 2020-000004  

Tillbud/Skador 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 
tillbud/skador skett i förskola, skola och fritidshem.    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning 2004.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Skolor, förskolor, fritidshem och särskolan rapporterar in tillbud och skador 
som inträffar.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-01 
Sammanställning 2004 2020-06-01 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av sammanställning 2004 över tillbud och 
skador.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 

_____ 

 


