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§ 35 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Andreas Elamsson (C) väljs till justerare.
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§ 36 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs.
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§ 37 Ärendenr 

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegation. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2021/430, 2021/431, 
2021/432, 2021/433, 2021/710, 2021/711, 2021/713, 2021/714, 2021/715, 2021/716, 
2021/717, 2021/718, 2021/719, 2021/721, 2021/728, 2021/729, 2021/730, 2021/731, 
2021/732. 

Övriga meddelanden 

Ansökan om medel ur omställningsutrymmet 2021 till förstärkt samverkan mellan 
gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten, ärendenr: 2021/761. 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/419, 2021/428, 2021/441, 
2021/445. 2021/456, 2021/457, 2021/574, 2021/575, 2021/576, 2021/589, 2021/588, 
2021/590, 2021/591, 2021/599, 2021/600, 2021/672, 2021/673, 2021/676, 2021/687, 
2021/701, 202/702, 2021/707, 2021/712, 2021/722, 2021/735, 2021/737, 2021/738, 
2021/739, 2021/741, 2021/743, 2021/744, 2021/745, 2021/746, 2021/749, 2021/750, 
2021/751, 2021/754, 2021/755, 2021/756, 2021/759, 2021/760.
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§ 38 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Anna Sognefur (VF) redovisar från digitalt verksamhetsbesök på Esplanaden, Bäckagården, 
Målaregården och Smedjans förskolor.
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§ 39 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Ingela Nyberg verksamhetschef förskola informerar om att det lokala arbetstidsavtalet inom 
förskolan har sagts upp av Lärarförbundet. Det innebär att förskolan återgår till de regleringar 
som gäller utifrån Allmänna Bestämmelser AB 20. 

Covid-19 
Personalsituationen är god med låg frånvaro inom samtliga verksamheter. Det är även låg 
frånvaro bland barn och elever. Njudungsgymnasiet har återgått till närundervisning för 
samtliga elever. Skolcheferna och gymnasiecheferna i länet har löpande avstämningar med 
regionens smittskydd.  
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§ 40 Ärendenr BU 2021/670 

Förskolans lokalförsörjning - revidering inför 2022 

Beslut 
Att tidigarelägga avveckling av Tomaslundens förskola (-34 pl) från 2023 till augusti 2022.  

Att senarelägga avveckling av paviljong vid Holsby förskola till december 2022.  

Att fastställa tidigare beslut om avveckling av Bollens förskola samt paviljong vid Skogsbackens 
förskola från och med augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt BUN:s beslut BU 2020/2106, förskolans lokalförsörjning FÖRLOK 2020, ska antalet 
förskoleplatser i kommunen minska med 136 platser under perioden 2021-2026 enligt 
framtagen lokalförsörjningsplan.  

Till följd av att behovsförändringarna inte följer upprättad prognos, behöver antalet platser 
vid förskolorna justeras för att motsvara behovet och därmed ge förutsättningar för effektiv 
organisation och bemanning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anpassning antal platser i förskola 2022 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att tidigarelägga avveckling av Tomaslundens förskola (-34 pl) från 2023 till augusti 2022.  

Att senarelägga avveckling av paviljong vid Holsby förskola till december 2022.  

Att fastställa tidigare beslut om avveckling av Bollens förskola samt paviljong vid Skogsbackens 
förskola från och med augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Tekniska kontoret, Joakim Öhman 

8



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-04

§ 41 Ärendenr BU 2021/669 

Hedersrelaterat våld, riktlinje för samverkan SO och BU 

Beslut 
Nuvarande riktlinje ”Hedersrelaterat våld, riktlinje för samverkan mellan SO och BU” beslutad 
av barn- och utbildningsnämnden den 7 april 2015 § 50 upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Styrgruppen för samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
beslutat att föreslå respektive nämnder att nuvarande riktlinje gällande hedersvåld ska 
upphöra att gälla. Styrgruppens tanke är att riktlinjens intentioner att samverkan kring 
hedersproblematik inkluderas i den generella riktlinjen för samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. En ny rutin har tagits fram på förvaltningsnivå där 
förvaltningarna förtydligar hur arbetet med hedersproblematik ska ske.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Upphörande av gemensam riktlinje för barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden gällande hedersrelaterat våld. 

Hedersrelaterat våld, riktlinje för samverkan mellan SO och BU. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Nuvarande riktlinje ”Hedersrelaterat våld, riktlinje för samverkan mellan SO och BU” beslutad 
av barn- och utbildningsnämnden den 7 april 2015 § 50 upphävs. 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 

Kommunikationssekreterare 
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§ 42 Ärendenr BU 2021/671 

Revidering av delegationsförteckning 

Beslut 
Att revideringen av delegationsförteckningen för barn- och utbildningsnämnden godkänns, 
med följande förändringar 

DM10: Ingå personuppgiftsbiträdesavtal för nämnden enligt Dataskyddsförordningen 
delegeras till skolchef.  

DM11: Ingå personuppgiftsbiträdesavtal som tillhör förvaltningsövergripande avtal enligt 
Dataskyddsförordningen delegeras till upphandlingschef och ekonomichef. 

DM12: Fastställa förvaltningens informationshanteringsplan efter löpande 
uppdateringar/revideringar delegeras till Skolchef 

DM13: Beslut, individuell prövning av barnomsorg på kvällar, nätter och helger (Skollagen 25 
kap 5§) delegeras till arbetsutskottet. 

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har under våren gjort en översyn av nuvarande delegationsförteckning. 
Nämnden får enligt kommunallagens 6 kap 37§ och 7 kap 5§, uppdra åt, ledamot, ersättare, 
utskott eller tjänsteman hos kommunen, att på nämndens vägnar besluta i viss grupp av 
ärenden.  

För att få en effektivare handläggning gällande personuppgiftsbiträdesavtal föreslås att rätten 
att ingå personuppgiftsbiträdesavtal delegeras till skolchef. Idag ska avtalen undertecknas av 
både ordförande och skolchef, vilket medför en mindre effektiv handläggning.  

För att få en effektivare handläggning gällande kommunövergripande 
personuppgiftsbiträdesavtal föreslås att rätten att ingå personuppgiftbiträdesavtal i sådana 
fall delegeras till upphandlingschef och ekonomichef. Idag ska även avtal som berör flera 
nämnder undertecknas av varje enskild nämnd vilket leder till en mindre effektiv 
handläggning.  

Dokumenthanteringsplaner, som de tidigare benämndes, har funnits sen början på 2000-talet. 
Vid det laget gjordes en genomgång årligen och förekom inga ändringar fortsatte planen att 
gälla. I dagsläget sker konstant ändringar med hur information ska lagras varför en smidigare 
handläggning krävs. För att få en effektivare handläggning gällande uppdatering av 
informationshanteringsplanen föreslås att rätten att fastställa informationshanteringsplanen 
efter uppdateringar delegeras till skolchefen. 

För att få en effektivare handläggning av ansökningar om barnomsorg på obekväm arbetstid, 
kvällar, nätter och helger. Föreslås att rätten att fattabeslut i sådana ärenden delegeras till 
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arbetsutskottet. Idag är inte ärenden gällande barnomsorg på obekväm arbetstid delegerat 
vilket medför att sådana ärenden behöver beslutas av nämnden i sin helhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Revidering av delegationsförteckning 

Delegationsförteckning 

Förslag till beslut 
Att revideringen av delegationsförteckningen för barn- och utbildningsnämnden godkänns, 
med följande förändringar 

DM10: Ingå personuppgiftsbiträdesavtal för nämnden enligt Dataskyddsförordningen 
delegeras till skolchef.  

DM11: Ingå personuppgiftsbiträdesavtal som tillhör förvaltningsövergripande avtal enligt 
Dataskyddsförordningen delegeras till upphandlingschef och ekonomichef. 

DM12: Fastställa förvaltningens informationshanteringsplan efter löpande 
uppdateringar/revideringar delegeras till Skolchef 

DM13: Beslut, individuell prövning av barnomsorg på kvällar, nätter och helger (Skollagen 25 
kap 5§) delegeras till arbetsutskottet. 

 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare
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§ 43 Ärendenr BU 2021/446 

Prognos per februari 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Prognos per februari 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per augusti för Barn- och utbildningsförvaltningen visar en negativ avvikelse mot 
budget på 1 580 tkr. Verksamheter som prognostiserar ett större underskott är grundskolan 
med en avvikelse på -600 tkr samt förskolan med en avvikelse på -970 tkr. 

I det prognostiserade resultatet på -1 580 tkr är inte osäkerheten kring de interkommunala 
ersättningarna och minskade intäkter från Migrationsverket medräknat. Det är för tidigt att 
efter två månader dra någon slutsats hur detta kommer att utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Prognos per februari 2021. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Prognos per februari 2021 godkänns.
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§ 44 Ärendenr   

Investeringar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bitr. skolchef Henrik Bjarnbäck redovisar planerade lokalinvesteringar inom barn- och 
utbildningsnämnden. Investeringsplanen är framtagen av tekniska kontoret. 

Beslutsunderlag 
PM, Hövdingens idrottshall tillbyggnad 

PM, Idrottshall Tomaslundsskolan 

PM, Grundskolelokaler 

PM, Korsberga skola 

PM, Njudungsgymnasiet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till handlingarna. 
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