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Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 
Plats och tid Ivern, tisdagen den 7 april 2020 kl 08.30-12.15  

Beslutande Ledamöter 

Jannike Hillding (M), Ordförande 

Astrid Lönn Jern (C), 1:e vice ordförande 

Jenny Palin (S), 2:e vice ordförande, via länk 

Monica Dahlén (S) 

Marcus Danielsson (SD) 

Carina Fröberg (S), via länk 

Carina Grahn Hellberg (S) 

Stina Kimselius (M), via länk 

Katarina Rosberg (S) 

Dmitar Savic´ (MP), via länk 

Ingrid Zakrisson (C) 

Ersättare Mats Mathiasson, (C), via länk 

Anneli Håkansson, (S) 

Mikael Karlsson, (S) 

Övriga närvarande Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Maria Walther, sekreterare 

Fredrik Runfors, ekonom, § 28, 29 

Angelica Faktus, verksamhetschef skola, § 33-35 

Jenny Olofsson, rektor Rödön, Emma Johansson, rektor Aspås, § 35 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, fritidshem, § 35  

 
Justerare Carina Grahn Hellberg, S 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-04-09, kl 09.30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 26-27 
 Maria Walther Omedelbart justerade 
   

Ordförande  Paragrafer  §§ 25, 28-40 
 Jannike Hillding  
   

 Justerare   
 Carina Grahn Hellberg  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-07 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-09 Sista dag för överklagan 2020-04-30 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Maria Walther  
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Omröstningsresultat 

  Omröstning § 29 

Ledamöter Närvaro Ja Nej 

Jannike Hillding, M, ordf X X  

Stina Kimselius. M X X  

Astrid LönnJern , C, 1e v ordf   X 

Ingrid Zackrisson, C X  X 

Dmitar Savic, Mp X - - 

Jenny Palin, S, 2e v ordf X - - 

Katarina Rosberg, S X - - 

Monica Dahlén, S X - - 

Carina Grahn Hellberg, S X - - 

Carina Fröberg, S X - - 

Marcus Danielsson, Sd X X  

    

  3 2 
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Bun § 25 Dnr 2020-000001  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2020 

Kort sammanfattning 

Följande förändringar föreslås i dagens ärendelista: 

Ärende 2, Barn- och utbildningsnämndens reglemente 2019-2022, justeras 

omedelbart.  

Ärende 3, Barn- och utbildningsnämndens delegationsreglemente  

2019-2022, justeras omedelbart.  

Ärende 6, Regler för enskilt drivna verksamheter, bordläggs till nästa 

sammanträde.      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. De föreslagna ändringarna i dagens ärendelista godkänns.  

2. Initiativärende från (S) gällande lokalförsörjning i Aspås och Rödön, 

lyfts upp för beslut vid dagens sammanträde.     

Underlag för beslut 

Initiativärende från 2:e vice ordf gällande Aspås och Rödöns skolor 

Förslag som läggs på mötet  

Jenny Palin, (S), föreslår att barn- och utbildningsnämnden lyfter in och 

beslutar om initiativärende gällande Aspås och Rödöns skolor vid dagens 

sammanträde.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden ska lyfta in och besluta 

om initiativärendet vid dagens sammanträde, och finner att det blir 

nämndens beslut.  

_____ 
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Bun § 26 Dnr 2020-000064  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 2019-2022 

Kort sammanfattning 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande 

på distans vid nämndens sammanträden.  

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

om att göra följande tillägg i barn- och utbildningsnämndens reglemente: 

Sammanträden på distans 

Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde 

får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Barn- och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla 

om deltagande på distans i nämndens sammanträden.  

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta på nämndens 

sammanträden på distans, under förutsättning att kommunfullmäktige fattat 

beslut om detta.  

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås det att kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans utnyttjas.  
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Bun § 26 (forts)   Dnr 2020-000064  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 

Kommunstyrelsen § 16 2020-03-23 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

_____ 
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Bun § 27 Dnr 2020-000065  

Barn- och utbildningsnämndens delegationsreglemente 
2019-2022 

Kort sammanfattning 

Den pågående Covid 19-pandemin påverkar verksamheterna i förskolor, 

skolor och fritidshem. Det kan bli fråga om att stänga vissa verksamheter om 

smittan blir väldigt utbredd. Nämndens delegationsreglemente behöver 

utökas, för att snabbt kunna ta beslut om barnomsorg för barn som har 

vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Rektor får fatta beslut om vilka barn som vid stängning av verksamheter, 

har rätt till omsorg i den omfattning som behövs för att samhällsviktiga 

verksamheter ska kunna upprätthållas. Om rektor inte är tillgänglig och 

kan fatta beslutet är verksamhetschef ersättare.  

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 

Hemkommuner och huvudmän ska vid en stängning av verksamheter 

informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 

(2020:115). Barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i 

samhällsviktig verksamhet och omfattas av 3 och 4 §§ i föreskriften, ska få 

omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga 

verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå. 

Om hemkommunen/huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar 

inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att 

behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.  

Hemkommunen/huvudmannen ska besluta om vem som ska erbjudas 

omsorg. Hemkommunen/huvudmannen ska grunda sitt beslut på 

bestämmelser i föreskriften MSBFS 2020:3.  
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Bun § 27 forts  Dnr 2020-000065  

 

För att beslut snabbt ska kunna fattas om vilka barn som får omsorg om 

verksamheter blir tvungna att stänga, föreslår nu barn- och 

utbildningsförvaltningen att nämnden utökar sitt delegationsreglemente och 

ger rektor det uppdraget.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-03 

Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av 

viss smitta (2020:115) 

Föreskriften MSBFS 2020:3 

Kopia till 

Verksamhetschefer 

Rektorer 

_____ 
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Bun § 28 Dnr 2020-000044  

Budgetuppföljning 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 

sista mars 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista 

mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett underskott efter 

mars månad. Detta beror på ökade lönekostnader för framförallt särskild 

resurs, medicinska behov. Även intäktsbortfallet från skolverket påverkar 

vårterminen.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-20 

Uppföljningskommentar mars 2020-04-06 

Utfall/uppföljning BoU Mars 

Uppföljningskommentar februari 2020-03-18 

Utfall/Uppföljning BoU 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista mars 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Förvaltningsekonom 

Verksamhetschefer 

Kommunstyrelsen 

_____ 
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Bun § 29 Dnr 2020-000059  

Budget 2020 - åtgärder för att hålla budget och minska 
underskott 

Kort sammanfattning 

Inför årets budgetarbete har förvaltningen uppmärksammat en ökning av 

elever/barn i behov av särskilt stöd som succesivt kommit under hösten 

2019. Ökningen är kopplad till medicinska behov, det vill säga till liv och 

hälsa (svår diabetes, hjärtfel, epilepsi osv). Det har medfört att det finns 

kostnader på 4,5 miljoner kronor som inte täcks med nuvarande budget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar en kombination av förvaltningens 

alternativ 1 och 2; ytterligare besparingar enligt bilaga 2, och minskad 

budget för särskilt stöd enligt bilaga 1. 

2. Barn- och utbildningsnämnden borde ha differentierade nyckeltal 

gällande skolor där det är fler elever, då det är så olika förutsättningar 

gällande elevantal.  

Avstår från att delta i beslut 

S avstår från att delta i beslutet, till förmån för eget rambudgetförslag. 

Protokollsanteckning/Reservation 

Vi reserverar oss för antaget beslut till förmån för vårt eget yrkande.  

Astrid Lönn Jern, Ingrid Zackrisson, C 

Beskrivning av ärendet 

I dag har barn och utbildning 13,4 miljoner i budget för barn och elever i 

behov av särskilt stöd i förskola, fritidshem och skola.  

Underlaget är kopplat till särskilt stöd som rör det pedagogiska arbetet för att 

eleven i skolan ska nå kunskapskraven samt stödja barnet i förskolan i sin 

egen utveckling och lärande. Allt enligt skollagens krav. 

Det som nu har tillkommit är kostnader på 4,5 miljoner som är kopplat till 

medicinska behov, vilket inte finns inom nuvarande budget.  
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Bun § 29 (forts)   Dnr 2020-000059  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-31 

Bilaga 1 Åtgärder för att komma i ram 2020 

Bilaga 2 Besparingar med konsekvenser 

Bilaga 3 Riskbedömningar för åtgärder 

Bilaga 4 Skolverkets bidrag Likvärdig Skola 

BUSAM Förhandlingsprotokoll 2020-03-26 

Förslag som läggs på mötet  

Astrid Lönn Jern och Ingrid Zackrisson, C:  
Barn- och utbildningsnämnden antar en kombination av förvaltningens 

alternativ 2 och 3, där förvaltningen får i uppdrag att se över vilka 

möjligheter som finns till neddragning på deras punkter, så att barn- och 

utbildningsnämnden kommer in i budgetram.  

Tilläggsyrkande: Barn- och utbildningsnämnden borde ha differentierade 

nyckeltal gällande skolor där det är fler elever, för det är så olika 

förutsättningar gällande elevantal.  

Markus Danielsson, Sd:  

Alternativ 1 antas.  

Stina Kimselius, M: 
En kombination av alternativ 1 och 2 antas.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, där barn- och utbildningsförvaltningen 

listar 3 olika alternativ för att hålla budget och minska underskott.  

Till det har det kommit ett yrkande om att alternativ 1 antas.  

Till det har det kommit ett yrkande om att en kombination av alternativ 1 och 

2 antas.  

Till det har det kommit ett yrkande om att en kombination av alternativ 2 och 

3 antas.  

Till det har det kommit ett tilläggsyrkande om differentierade nyckeltal.  

Ordförande kommer först att fråga på tilläggsyrkandet och därefter på varje 

yrkande om de olika alternativen.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på tilläggsyrkandet finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  
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Bun § 29 (forts)  Dnr 2020-000059  

 

Efter fråga på yrkandet om alternativ 1 finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden avslår detta.  

Efter fråga på yrkandet om en kombination av alternativ 1 och 2 finner 

ordförande att nämnden bifaller detta.  

Efter fråga på yrkandet om en kombination av alternativ 2 och 3 finner 

ordförande att nämnden avslår detta.  

Omröstning begärs.  

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kombinationen av alternativ 1 och 2 

Nej-röst för bifall till kombinationen av alternativ 2 och 3 

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster och 6 ledamöter som avstår, beslutar barn- 

och utbildningsnämnden att anta en kombination av alternativ 1 och 2. 

Närvaroförteckningen redovisar hur ledamöterna har röstat.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschefer 

Förvaltningsekonom 

_____ 
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Bun § 30 Dnr 2020-000056  

Regler för enskilt drivna verksamheter - revidering 

Ärendet bordläggs till barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde, 

12 maj.  

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 12 maj.  

_____ 
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Bun § 31 Dnr 2020-000055  

Rutin för internkontroll - revidering 

Kort sammanfattning 

Rutinerna för barn- och utbildningsnämndens internkontroll ska uppdateras.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar ”Rutiner för barn- och 

utbildningsnämndens internkontroll”.    

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Verksamheterna ska skötas på ett tillfredsställande sätt, med utgångspunkt i 

de mål som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Rutiner för barn- och utbildningsnämndens internkontroll, 2020-03-17 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden antar rutiner för internkontroll.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 

Förvaltningsekonom 

Kvalitetscontroller 

_____ 

 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 32 Dnr 2020-000057  

Regler vid skyddade personuppgifter - revidering 

Kort sammanfattning 

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever i en sådan situation att de måste 

ha skyddade personuppgifter. Det är viktigt att förskolan och skolan hanterar 

dessa personuppgifter på ett säkert och enhetligt sätt för att minska risken att 

informationen sprids. Med tydliga regler, rutiner och en fastställd 

handlingsplan att utgå ifrån, ökar tryggheten för dessa barn och ungdomar.  

Reglerna som gäller vid skyddande personuppgifter behöver nu revideras.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderade regler för barn, elever 

och vårdnadshavare med skyddande personuppgifter.  

Beskrivning av ärendet 

Rutinerna och handlingsplanen ska användas vid inskrivning av nya barn 

med skyddade personuppgifter i förskola och skola. Rutinerna ska också 

vara ett stöd när förskola och skola ska hantera de skyddade personuppgifter 

som redan finns i systemen. 

Som stöd i arbetet finns Skolverkets skrift ” Unga med skyddade 

personuppgifter”.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-19 

Regler vid skyddade personuppgifter  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden antar de reviderade reglerna vid skyddade 

personuppgifter.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  
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Bun § 32 (forts)  Dnr 2020-000057  

 

Kopia till 

Rektorer 

_____ 
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Bun § 33 Dnr 2019-000080  

Medborgarförslag - Lokal, gamla matan, på skolgården 
i Föllinge 

Kort sammanfattning 

Elever på Cederbergskolan åk 8/9 har önskat att få använda lokalen på 

skolgården som kallas gamla matan. Elevernas vill göra iordning den för 

fritidsaktiviteter och umgänge i anslutning till skolverksamheten.  

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget för slutgiltigt beslut 

till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens presidium beslutade på sitt sammanträde 24 

mars att förvaltningen särskilt ska redovisa ärendet utifrån 

barnkonventionens artiklar.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås.  

 

Motivering: Lokalen är i ett dåligt skick och står i dagsläget kallställd 

och väntar på att avyttras. Bidragsfinansiering från Skolverket har 

upphört. Skolan har gått vidare och fokuserar nu istället på att 

tillsammans med elevrådet skapa en välkomnande miljö i skolans 

nuvarande lokaler 

Beskrivning av ärendet 

Tanken väcktes i och med ett projekt riktat till hälsofrämjande aktiviteter i 

skolmiljö, som pågick lå 17/18 och delar av 18/19 på Cederbergskolan. 

Projektet finansierades av Skolverket.  

Samhällsbyggnadsnämnden blev under läsåret 18/19 kontaktad av rektor 

med en fråga om lokalen skulle kunna få användas av eleverna och fick 

besked om att lokalen var i ett för undermåligt skick för att användas till 

verksamhet. 

Verksamhetschef Angelica Faktus redovisar ärendet utifrån 

barnkonventionens artiklar 3 och 12; 
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Bun § 33 (forts)  Dnr 2019-000080  

 

Svaret till eleverna som ställt medborgarförslaget har dröjt för länge. Här 

behöver förvaltning och nämnd bli snabbare i sin hantering. 

Cederbergsskolan har dock fångat upp eleverna genom andra typer av 

delaktighetsprojekt som rör skolans fysiska utformning.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-19 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Förslagsställaren, Cederbergsskolan 

Kommunstyrelsen 

_____ 
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Bun § 34 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 utbildningsförvaltningen får i uppdrag att särskilt redovisa 

ärende Medborgarförslag – lokal – gamla matan på skolgården i Föllinge 

utifrån Barnkonventionens artiklar.  

2. Förvaltningens svar redovisas i beslutet för medborgarförslaget.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 2020-03-24 

_____ 
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Bun § 35 Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade i december 2019 beslut om att flytta 

årskurs 6 från Aspås och Rödöns skolor till Nyhedens skola höstterminen 

2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komma med nya 

förslag för att lösa situationen, både kortsiktigt och långsiktigt inför 

2021.  

Beskrivning av ärendet 

S har väckt ett initiativärende, kring en kort- och långsiktig lösning inför 

2021.  

På dagens nämndsammanträde deltar verksamhetscheferna Angelica Faktus 

och Elisabeth Englund, Jenny Olofsson, rektor Rödön och Emma Johansson, 

rektor Aspås, för att presentera hur övergången i höst ska ske och var i 

processen verksamheterna befinner sig idag.  

Underlag för beslut 

Initiativärende 2020-04-07 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsförvaltningen ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag 

på nya lösningar inför 2021.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Verksamhetschef grundskola 

Rektorer Aspås och Rödön 

_____ 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 36 Dnr 2020-000007  

Meddelanden 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden, 

inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Sammanställning 2002.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-20 

Sammanställning 2002 2020-03-20 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden tar del av meddelandena.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 37 Dnr 2020-000005  

Informationer 2020 

Följande tas upp som information på dagens sammanträde: 

 Hur påverkar Corona verksamheterna? 

Förvaltningschef Birgitta Lundgren beskriver hur förvaltningen arbetar 

med anledning av pandemin. Sjuktalen svänger från dag till dag, och 

förvaltningens krisgrupp följer utvecklingen dagligen.  

 Skolinspektionen rapport avseende grundskolan 

Skolinspektionens rapport har fortfarande inte kommit.  

 Lärarlönelyftet 2020 

Förvaltningen arbetar med att rekvirera första delen av årets lärarlönelyft, 

och kommer att skicka ut till berörda under veckan.     

_____ 
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Bun § 38 Dnr 2020-000008  

Övriga frågor 2020 

Det ställs inga övriga frågor under dagens sammanträde.   

_____ 
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Bun § 39 Dnr 2020-000002  

Delegationsbeslut 2020 

Kort sammanfattning 

Delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under januari och 

februari 2020, enligt förteckning 2020-03-20, anmäls.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under januari och 

februari 2020 anmäls till barn- och utbildningsnämnden.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-20 

Sammanställning skolskjutshandläggare 2020-03-20 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att delegationsbeslut 

fattade av skolskjutshandläggare under januari och februari 2020 anmäls till 

barn- och utbildningsnämnden.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden antar detta.  

_____ 
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Bun § 40 Dnr 2020-000004  

Tillbud/Skador 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 

tillbud/skador gällande elever i förskola, skola, inför barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen 2002.  

Beskrivning av ärendet 

Skolor, förskolor samt särskolan rapporterar in tillbud och skador som 

inträffar.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-31 

Sammanställning 2002 2020-03-31 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden tar del av sammanställning över tillbud och skador.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 

 


	Godkännande/förändringar i Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång

	Barn- och utbildningsnämndens reglemente 2019-2022
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
	Omedelbar justering
	Beskrivning av ärendet
	Bun § 26 (forts)   Dnr 2020-000064
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Barn- och utbildningsnämndens delegationsreglemente 2019-2022
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Omedelbar justering
	Beskrivning av ärendet
	Bun § 27 forts  Dnr 2020-000065
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Budgetuppföljning 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Budget 2020 - åtgärder för att hålla budget och minska underskott
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Avstår från att delta i beslut
	Protokollsanteckning/Reservation
	Beskrivning av ärendet
	Bun § 29 (forts)   Dnr 2020-000059
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Bun § 29 (forts)  Dnr 2020-000059
	Kopia till

	Regler för enskilt drivna verksamheter - revidering
	Kopia till

	Rutin för internkontroll - revidering
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Regler vid skyddade personuppgifter - revidering
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Bun § 32 (forts)  Dnr 2020-000057
	Kopia till

	Medborgarförslag - Lokal, gamla matan, på skolgården i Föllinge
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Bun § 33 (forts)  Dnr 2019-000080
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Barnkonventionen 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Underlag för beslut

	Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Meddelanden 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Informationer 2020
	Övriga frågor 2020
	Delegationsbeslut 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Tillbud/Skador 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång


