Dokumenttyp

Protokoll
Datum
Beslutande organ

Barn- och utbildningsutskottet

2021-04-14

Sida

1 (9)
Diarienummer

KS 2020/1352

Barn- och utbildningsutskottet
Plats och tid

Tjädern, kl. 08:30–16:00

Beslutande

Elisabeth Björklund (Afr), ordförande
Susanne Söderström (Afr), vice ordförande
Elisabet Fjellström (S), andre vice ordförande

Övriga deltagande

Magnus Ahnfelt, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Maria Renvall, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Helen Söderberg, Ekonom, § 14
Lie Östborg, Förskolerektor, Barn-och utbildningsförvaltningen, § 13
Anna Schönning, Rektor, Barn-och utbildningsförvaltningen, § 13
Stina Vahlén, Rektor, Barn-och utbildningsförvaltningen, § 13

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, 21 april 2021 14:30

Paragrafer

13–22

Sekreterare

Magnus Ahnfelt

Ordförande

Elisabeth Björklund

Justerande

Elisabet Fjellström
Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens
digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-21

Datum då anslaget tas ned

2021-05-12

Protokollets förvaringsplats

Kommunkontoret
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Utdragsbestyrkande
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Dokumenttyp

Protokoll
Datum
Beslutande organ

Barn- och utbildningsutskottet

2021-04-14

Information
BoU § 13 Verksamhetsinformation

Maria Renvall, förvaltningschef och flera av förvaltningens rektorer informerar
om verksamheten.
BoU § 14 Ekonomi

Ekonom Helén Söderberg, informerar om barn-och utbildningsförvaltningens
ekonomi.
BoU § 15 Framtidens skolverksamhet

Maria Renvall, förvaltningschef, informerar om utredningen om framtidens
skolverksamhet.
BoU § 16 Frisktal

Maria Renvall, förvaltningschef, informerar om frisktalen hittills under året.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (9)

Dokumenttyp

Protokoll
Datum

2021-04-14

Beslutande organ

Barn- och utbildningsutskottet

BoU § 17 Tillbudsrapportering, Barn- och
utbildningsförvaltningen
Diarienummer KS 2021/21
Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn-och utbildningsutskottet beslutar att godkänna tillbudsrapporteringen.
Sammanfattning av ärendet

Rapportering av inrapporterade tillbud på barn- och utbildningsförvaltningen.
Bilagor

Tillbud BoU sammanställning
Förslag till beslut

Att godkänna tillbudsrapporteringen.
Beredande handläggare

Maria Renvall, förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Datum

2021-04-14

Beslutande organ

Barn- och utbildningsutskottet

BoU § 18 Skolpliktsbevakning
Diarienummer KS 2021/19
Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn-och utbildningsutskottet beslutar att godkänna redogörelsen av
skolpliktsbevakning i enlighet med gällande rutin för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Sammanfattning av ärendet

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Undantagen finns reglerade
i Skollagens 29 kap 2§. Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och kan
fullgöras i en skola med offentlig huvudman eller i en skola med enskild
huvudman. Om eleven inte fullgör sin skolplikt hos en enskild huvudman ska
hemkommunen informeras. Skolplikten kan fullgöras i någon av de obligatoriska
skolformerna; grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Den
grundläggande utbildningen som alla skolpliktiga elever har rätt till ska vara
kostnadsfri.
Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter: Skolhuvudmannen
ska tillse att eleverna i de obligatoriska skolformerna fullgör sin skolgång.
Vårdnadshavare till ett skolpliktigt barn har att tillse att barnet fullgör sin
skolplikt. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att
elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig till att göra för att så ska
ske. Får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina
skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite.
Förslag till beslut

Att godkänna redogörelsen av skolpliktsbevakning i enlighet med gällande rutin
för det systematiska kvalitetsarbetet.
Beredande handläggare

Maria Renvall, förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-04-14

Beslutande organ

Barn- och utbildningsutskottet

BoU § 19 Rapportering av kränkande behandling
Diarienummer KS 2021/20
Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att som huvudman godkänna rapportering
av beslut och vidtagna åtgärder gällande anmälan om kränkande behandling enligt
skollagen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Skollagen (2010:800) 8 kap 10§ har lärare, förskolelärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldighet att anmäla
detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef/ rektor som får kännedom
om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen
kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Ovanstående ska
tillämpas på motsvarande sätt som ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för trakasserier, sexuella trakasserier på sätt som avses i Diskrimineringslagen
(2008:567). Utifrån lagstiftningen har Riktlinjer för anmälan om kränkande
behandling upprättats innehållande rutin och process avseende förskolechefs/
rektors anmälan till huvudmannen.
Förslag till beslut

Att Barn- och utbildningsutskottet beslutar att som huvudman godkänna
rapportering av beslut och vidtagna åtgärder gällande anmälan om kränkande
behandling enligt skollagen.
Beredande handläggare

Maria Renvall, förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-04-14

Beslutande organ

Barn- och utbildningsutskottet

BoU § 20 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsan 202
Diarienummer KS 2021/507
Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
redovisad patientsäkerhetsberättelse.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen är vårdgivare för de elevmedicinska insatserna
enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. Verksamhetschefen skall redovisa hur
patientsäkerhetsarbetet har genomförts under året.
Av patientsäkerhetsrapporten kan man utläsa att det elevmedicinska arbetet har
genomförts enligt plan trots rådande pandemi. Det har inte förekommit några
alvarliga avvikelser under året.
Förslag till beslut

Att godkänna redovisad patientsäkerhetsberättelse.
Beredande handläggare

Tommy Johannesson

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskottet

BoU § 21 Bevakningslista
Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn-och utbildningsutskottet beslutar att göra ändringar i bevakningslistan.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskottet

2021-04-14

BoU § 22 Årshjul
Barn- och utbildningsutskottets beslut

Barn-och utbildningsutskottet beslutar att inte göra ändringar i årshjulet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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