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Diarienummer

KS 2020/15

Barn och utbildningsutskottet

Barn och utbildningsutskottet
Plats och tid

Tjädern, kl. 08:30–16:00

Beslutande

Elisabeth Björklund (Afr), ordförande
Håkan Lindström (C), vice ordförande
Jonas Andersson (S), andre vice ordförande

Övriga deltagande

Maria Renvall, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Niclas Jarlås, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Tommy Johannesson, Verksamhetsansvarig, Elevhälsan
Helen Söderberg, Ekonom, §3
Lie Östborg, Förskolerektor, §1, 4-7
Anna Schönning, Rektor, §5
Anna Aunver, PA-konsult, §4

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-01-15

Paragrafer

1–10

Sekreterare

Niclas Jarlås

Ordförande

Elisabeth Björklund

Justerande

Jonas Andersson
Bevis

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

2020-01-15
Barn och utbildningsutskottet

Information
BoU § 1
Verksamhetsinformation
Förvaltningen redovisar pågående arbete för utskottet.
BoU § 2
Genomgång av målen
Utskottet diskuterar målen
BoU § 3
Ekonomi
Ekonomen redovisar förvaltningens ekonomi.
BoU § 4
Frisktal
PA-konsult redovisar frisktalen för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-01-15
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 5

Dnr KS 2020/16

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
Niclas Jarlås, sekreterare

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-01-15
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 6

Dnr KS 2020/17

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
Niclas Jarlås, sekreterare

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-01-15
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 7

Dnr KS 2019/139

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Barn och utbildningsutskottets beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att
arbeta fram ett förslag för genomförande av ett pilotprojekt med barnomsorg.
Denna ska erbjudas mellan 18-06 alla dagar för barn i åldrarna 1-12. Vidare
uppdras att ta fram riktlinjer och regelverk för ansökningsförfarandet. Målet är att
pilotförsöket ska inledas under hösten och pågå i minst sex månader.
Sammanfattning av ärendet

Utifrån medborgarförslaget ”att erbjuda alla medborgare barnomsorg oavsett
vilken bransch man arbetar i” fick Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag
av kommunstyrelsen att utreda behovet och möjligheten till barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Efter Kommunstyrelsens beslut i december 2019 att återemittera ärendet
skickades en ny enkätomgång ut till samtliga hushåll i Ragunda kommun med
barn i åldrarna 1–5 år via e-post. Till de som inte har en e-postadress skickades
det per post. En påminnelse om enkäten lades ut på kommunens Facebook.
Enkäten har kompletterats med telefonintervjuer. Resultatet av undersökningarna
presenteras i bifogade bilagor.
Beräknad personalkostnad uppgår till 744 000 kronor per år. Bemanningen är 1,5
personal, måndag – fredag kl. 18-22. Inköp av utrustning beräknas till 50 000
kronor.
Förslaget har samverkats med städenheten och kostenheten. Den fackliga
organisationen är informerad enligt MBL§19.
Bilagor

1. Resultat enkät dec -19 - behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Ekonomisk beräkning
3. Riskbedömning
Förslag till beslut

1. Att inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid på grund av lågt behov till hög
kostnad.
2. Att under en period av sex månader, till en kostnad av 422 000 kronor, erbjuda
omsorg på obekväm arbetstid från kl. 18:00 till kl. 22:00 på en förskola i
Hammarstrandsområdet. Att verksamheten utvärderas inför eventuell förlängning.
Beredande tjänsteman
Maria Renvall, förvaltningschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Barn och utbildningsutskottet
Beslut skickas till

Carola Nilsson

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-01-15
Barn och utbildningsutskottet
BoU § 8

Dnr KS 2020/13

Skolskjutsreglemente för Jämtlands län
Barn och utbildningsutskottets beslut

Att Barn-och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anta det gemensamma skolskjutsreglementet för
Jämtlands län.
Sammanfattning av ärendet

Dokumentet har tagits fram på uppdrag av BuZ, Barn- och utbildning Jämtlands
län. Utgångspunkten har varit rekommendationer från SKR samt skollagens
bestämmelser (2010:800).
Ansvariga för framtagandet har Barn- och utbildningssamordnare på Region
Jämtland Härjedalen samt projektledare på Länstrafiken varit. Dokumentet har
förankrats hos varje enskild kommun samt Jämtlands gymnasieförbund.
Syfte med ett gemensamt reglemente är att Skapa en likvärdig bedömning oavsett
var i länet eleven bor och därmed ökad rättssäkerhet.
Målet är Ett gemensamt skolskjutsreglemente, inklusive farlig väg, för grund- och
grundsärskolan i samtliga kommuner i Jämtlands län.
Skolskjutsreglementet för Jämtlands län ska finnas tillgängligt på samtliga
kommuners hemsidor.
Bilagor

1. Skolskjutsreglemente för Jämtlands län
Förslag till beslut

Att Barn-och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta det
gemensamma skolskjutsreglementet för Jämtlands län.
Beredande tjänsteman
Maria Renvall, förvaltningschef
Beslut skickas till

Maria Renvall

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Barn och utbildningsutskottet
BoU § 9

Bevakningslista
Barn och utbildningsutskottets beslut

Utskottet har ändringar att göra i bevakningslistan.
BoU § 10

Årshjul
Barn och utbildningsutskottets beslut

Utskottet har ändringar att göra i årshjulet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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