Protokoll
Datum

2019-12-04

1 (9)
Diarienummer

KS 2019/477

Barn och utbildningsutskottet

Barn och utbildningsutskottet
Plats och tid

Vakteln, kl. 08:15–16:00

Beslutande

Elisabeth Björklund (Afr), ordförande
Eva Sundin (Afr), vice ordförande
Katarina Sahlin (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Niclas Jarlås, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Magnus Ahnfelt, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Tommy Johannesson, Verksamhetsansvarig elevhälsan, Barn- och
utbildningsförvaltningen
Anna Aunver, PA-konsult, Kommunledningsförvaltningen, §36
Helen Söderberg, Ekonom, Kommunledningsförvaltningen, §35
Lie Östborg, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen, §39
Stina Whalén, Biträdande förskolechef, Barn- och
utbildningsförvaltningen, §39

Justeringens plats och tid

Tisdag 10 december, 12:00

Paragrafer

34–42

Sekreterare

Niclas Jarlås

Ordförande

Elisabeth Björklund

Justerande

Katarina Sahlin
Bevis

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

2019-12-04
Barn och utbildningsutskottet

Information
BoU § 34
Verksamhetsinformation
Förvaltningen redovisar pågående arbete för utskottet.
BoU § 35
Ekonomi
Helen Söderberg redovisar förvaltningens ekonomi.
BoU § 36
Frisktal
Anna Aunver redovisar sjukfrånvaron för Barn- och utbildningsförvaltningen för
de tre första kvartalen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-12-04
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 37

Dnr KS 2019/370

Skolpliktsbevakning
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 tjänsteman
Maria Renvall, förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-12-04
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 38

Dnr KS 2019/371

Rapportering av kränkande behandling
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

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att som huvudman godkänna rapportering
av beslut och vidtagna åtgärder gällande anmälan om kränkande behandling enligt
skollagen.
Beredande tjänsteman
Maria Renvall, förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

6 (9)

Datum

2019-12-04
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 39

Dnr KS 2019/372

Kö till förskolan
Barn och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att godkänna rapporteringen av kö till
förskolan.
Sammanfattning av ärendet

När vårdnadshavare har anmält önskemål om en kommunal förskola ska
kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av
förskola ska erbjudas förskola skyndsamt.
Kommunen ska erbjuda plats vid en förskoleenhet som ligger så nära barnets hem
som möjligt. Då ska kommen också ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas
önskemål.
För fristående förskolor finns det inte några motsvarande bestämmelser om hur
snabbt ett barn ska erbjudas förskola.
Förslag till beslut

Att godkänna rapporteringen av kö till förskolan.
Beredande tjänsteman
Maria Renvall, förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BoU § 40

Bevakningslista
Inga ändringar.
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Barn och utbildningsutskottet
BoU § 41

Årshjul
Inga ändringar.
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Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-12-04
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 42

Mål
Barn och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta de
framtagna målen för Barn- och utbildningsförvaltningen.
Protokollsanteckningar

Katarina Sahlin (S) påpekar att måldokumentet inte levererats i ett läsvänligt
format och vidhåller vid de mål som Socialdemokraterna har lagt fram.
Ordförande, Elisabeth Björklund (Afr), lyfter in beslut om målen för att beslutas
av Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

