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Tid Kl. 13:00-14:30  
Plats KS-salen  

 
Beslutande Sanna Jonsson (C) ordförande 
 Rebecca Lampinen ersätter Eva Bergström Selling (S) 
 Lena Holmberg Eriksson (S) ersätter Lisa Tynnemark (S) 
 Jan Lahti (S)  
 Alaa Ourabi Alkhn (S) ersätter Carina Staf (S) 
 Eva-Britta Larsson (C) ersätter Karaman Chalak (S) 
 Anders Fagerblom (V)  
 Viktoria Jansson (M)  
 Sven Bredberg (M)  
 Ina Lindström Skandevall (L)  
 Anneli Lindholm (SD)  

 
Ej tjänstgörande ersättare Jeanette Lozanovski (L)  
 Polina Janson Larsson (KD)  
 Jörgen Eriksson (M)  

 
Övriga Urban Åström skoldirektör 
 Johan Lindqvist ekonomichef 
 Linda Hedlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 165-174 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sanna Jonsson 
Ordförande 

Linda Hedlund 
Sekreterare 

 
 
Ina Lindström Skandevall 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20 3 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Justering 
 
Utöver ordförande ska Ina Lindström Skandevall justera dagens 
protokoll. Ersättare är Anneli Lindholm. 
 
_ _ _ _  
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§ 165  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport 
oktober 2019 
 (BUN-2019-00010-34) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport oktober 2019. 

Ärendet 
Resultatet t o m oktober 2019 är ett underskott på 44,6 mnkr och det 
är 43,5 mnkr sämre än t o m oktober 2018. Förvaltningens prognos 
uppdateras i oktober till ett underskott på 85 mnkr. Prognosen 
grundas i de senaste månadernas utfall och avstämning av skolpeng 
till fristående huvudmän och andra kommuner. Förvaltningen har 
kompenserat fristående gymnasieskolor för underskott från år 2011 
enligt dom i förvaltningsrätten, som har resultatpåverkan. I 
prognosen är åtgärder som genomförts för övergripande 
verksamheter beaktade.  
 
Intäkterna är t o m oktober månad lägre än oktober 2018 och något 
under nivån ackumulerad budget. Avvikelsen beror på sökbara 
statsbidrag som efter beslut om bidrag av Migrationsverket/Skol-
verket är lägre i jämförelse med budget och budget är i föregående 
års nivå. 
 
Personalkostnaderna är 25,8 mnkr högre t o m oktober 2019 i 
jämförelse med oktober 2018. Antal årsarbetare har minskat med 60 i 
oktober 2019 i jämförelse med maj 2019.  I oktober 2019 är det fler 
årsarbetare än i september 2019. Sjukfrånvaron är 6,2 % totalt inom 
förvaltningen. 
 
Verksamhetens övriga kostnader är t o m oktober 2019 73,6 mnkr 
högre än samma period 2018. Förklaringen är skolpeng till enskilda 
huvudmän och andra kommunala huvudmän med 61,7 mnkr. Övriga 
kostnader som är högre i jämförelse oktober 2018 och oktober 2019 
är lokalhyra, städ och måltider med 11,7 mnkr. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund och 
ekonomichef Johan Lindqvist ärendet. 
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Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. I 
yrkandet instämmer Sven Bredberg (M).  
 
Sven Bredberg (M) yrkar på ett tilläggsförslag: ”Förvaltningen ska 
snarast se över och anpassa antalet obehöriga lärare, elevassistenter 
och övrig personal med hänsyn till det sjunkande elevantalet samt 
omständigheterna i övrigt.”. I yrkandet instämmer Ina Lindström 
Skandevall (L).  
 
Ordförande börjar med att ställa proposition på Rebecca Lampinens 
förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. Ordförande ställer 
därefter proposition på Sven Bredbergs tilläggsförslag och finner att 
nämnden avslår tilläggsförslaget.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2019-11-06 - § 126 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00010-34 - Ekonomisk 
uppföljning, månadsrapport oktober 2019 

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M) 
och Ina Lindström Skandevall (L) till förmån för Sven Bredbergs 
tilläggsyrkande.  
 
_ _ _ _ 
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§ 166  Beslutsattestanter 2020 
 (BUN-2019-00834-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa beslutsattestanter för 2020 fr o m 2019-12-01. 

Ärendet 
Attesträtt för beslutsattestant upp till 440 prisbasbelopp (20 mnkr i 
prisnivå 2020) för skoldirektör och ekonomichef. Beloppsgränsen 20 
mnkr för skoldirektör och ekonomichef har sin grund i att 
förvaltningen har kundfakturor och utbetalning av bidrag som uppgår 
till stora belopp. 
 
Belopp som gäller för inköp regleras i delegationsordningen. 
 
Attesträtt upp till 5 prisbasbelopp för stabschef, verksamhetschef och 
nämndens ordförande. 
 
Attesträtt upp till 2 prisbasbelopp för rektor, biträdande rektor, 
intendent, chef/biträdande chef centrum flerspråkigt lärande, 
chef/biträdande chef barn- och elevhälsa stödteam, chef för 
Medioteket, chef för medicinsk elevhälsa, chef/biträdande chef 
kulturskolan samt lokalstrateg. 
 
Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 basbelopp som 
ersättare för ekonomichef/skoldirektör/stabschef. 
 
Attesträtt för ekonom och/eller controller, två i förening, upp till 440 
prisbasbelopp, som ersättare för ekonomichef/skoldirektör vid 
utbetalningar av bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Attesträtt för skolskjutssamordnare och nämndsekreterare upp till 1 
basbelopp som ersättare för stabschef för fakturor kopplade till 
skolskjuts. 
 
Ekonomer och controllers attesträtt för bokföringsorder inom 
förvaltningen och rätt att meddela servicecenter, lön och pension, 
kontotillhörighet för personal inom förvaltningen. 
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Överläggning 
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag, arbetsut-
skottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2019-11-06 - § 127 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00834-1 - Beslutsattestanter 2020 

Uppföljning av beslut 
Nämnden fastställer beloppsgränser för beslutsattest inför varje nytt 
kalenderår. Förvaltningen utför kontroll av beslutsattestanter 
kontinuerligt via ekonomiportalen. 
_ _ _ _ 
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§ 167  Revidering av skolskjutsreglemente 
 (BUN-2019-00804-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Ärendet 
Skolskjutsreglementet ska ses över årligen. För att ändringar ska 
hinna implementeras innan ansökningarna för ht 2020 kommer in 
hanteras ärendet redan under hösten 2019. De föreslagna 
förändringarna gäller avståndsregler för skolskjuts för elever i åk 7-9.  

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall yrkar på återremiss med motivering ”att i 

samband med skolstrukturutredningen göra en kostnadsanalys av 
förändringen i förslaget där de eventuella nya 7-9-skolorna finns 
med och att titta på var de elever som nu blir utan skolskjuts bor.”. I 
yrkandet instämmer Viktoria Jansson (M) och Lena Holmberg 
Eriksson (S).  
 
Anneli Lindholm (SD) yrkar på avslag. 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att 
nämnden beslutar att så inte ska ske. Ärendet ska återremitteras.  
Övriga yrkanden faller. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2019-11-06 - § 128 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00804-1 - Revidering av 
skolskjutsreglemente 

 Bilaga Förslag på nytt skolskjutsreglemente 
 Bilaga Avståndsgränser andra kommuner 
 
_ _ _ _ 
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§ 168  Val av ordförande och vice ordförande till 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden t o m 2020-04-30 
(BUN-2019-00001-16) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse nuvarande vice ordförande Eva Bergström Selling (S) till 
ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under den 
period som Lisa Tynnemark (S) är föräldraledig, t o m 2020-04-30 
 
att utse nuvarande ledamot Sanna Jonsson (C) till vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under den period som 
Lisa Tynnemark (S) är föräldraledig, d v s t o m 2020-04-30 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till 
nämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ordinarie 
ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en 
vice ordförande utses. Lisa Tynnemark är utsedd till ordförande i 
arbetsutskottet. Fullmäktige har vid sitt sammanträde 2019-09-30 (§ 
170) beviljat Lisa Tynnemark föräldraledighet från sitt uppdrag som 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-10-10 -- 
2020-04-30. Under perioden har Eva Bergström Selling (S) valts till 
ordförande i nämnden och Sanna Jonsson (C) har valts till vice 
ordförande. Till arbetsutskottet är det nämnden som utser ledamöter 
och ersättare samt ordförande och vice ordförande. Om ordförande 
har en längre frånvaro får nämnden utse en annan ledamot att 
fullgöra dennes uppgifter.  

Överläggning 
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00001-16 - Val av ordförande och 
vice ordförande till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
för perioden t o m 2020-04-30 
 

_ _ _ _ 
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§ 169  Ärenden att lägga till handlingarna 
november 2019 
(BUN-2019-00007-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00007-19 - Ärenden att lägga till 
handlingarna november 2019 

 Bilaga BUN-2019-00245-7 Besl. ans. KLARA  Teoretiska 
gymnasium 

 Bilaga BUN-2019-00358-4 Yttr. kval. granskn. Hedbergska 3 
 Bilaga BUN-2019-00358-5 Besl. kval. granskn Hedbergska 3 
 Bilaga BUN-2019-00455-6 Avrapportering tillsyn 2019 
 Bilaga BUN-2019-00491-8 Besl. kval. granskn, Ma Gångvikens 

skola 
 Bilaga BUN-2019-00639-2 Yttr. kval. granskn. Västermalm 5 
 Bilaga BUN-2019-00699-2 Insp. arb. miljö Stöde skola 
 Bilaga BUN-2019-00762-2 Yttr. anm. Nivrena 

skolan_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00805-1 Anm. kränk. beh .Gångvikens 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00805-2 Yttr. anm. kränk. beh. Gångvikens 

skola 
 Bilaga BUN-2019-00805-3 Begäran om kompl. anm. Gångvikens 

skola 
 Bilaga BUN-2019-00805-4 Svar på begäran om kompl. anm. 

Gångvikens skola 
 Bilaga BUN-2019-00827-1 Anm. kränk. beh. Skönsmons 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00827-2 Yttr. anm.kränk. beh. Skönsmons 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00827-3 Besl. anm. Skönmons skola 
 Bilaga BUN-2019-00849-1 Anm. Hagaskolan_Bortredigerad 
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 Bilaga BUN-2019-00849-2 Yttr. anm. Hagaskolan_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00859-1 Anm. utbildningen Västermalms 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00864-1 Besl. anm. Prolympia 
 Bilaga BUN-2019-00879-1 Insp. egenkontroll Höglundaskolan 
 Bilaga BUN-2018-00628-15 Yttr. anm. Högoms 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2018-00869-13 Redov. förbättringsåtgärder Matfors 

skola 
 Bilaga BUN-2018-00869-14 Redov. förbättringsåtgärder S-valls 

Montessoriskola 
 Bilaga BUN-2018-00934-9 Besl. avslutat ärende anm. Bergsåker 

skola 
 Bilaga BUN-2019-00001-17 Besl. KF valärenden 
 Bilaga BUN-2019-00010-37 Besl. KF delårsrapport jan-aug 

kommun o kommunkoncern 
 Bilaga BUN-2019-00052-4 Avslutad insp. Solstrålens fsk 
 Bilaga BUN-2019-00236-6 Besl. ans. Drottning Blankas 

gymnasieskola 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 170  Redovisning av delegationsbeslut 
(BUN-2019-00004-19) 
 

Beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 72-76 
 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1047-1160 
 Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 25-26 
 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 58-62, 16292-

18428 
 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 12200-18109 
 Lokalstrateg, beslut nr: 77-84 

 
Skollag  antal  beslut 
1:4 1 Mottagande av elev i grundsärskolan  
1:10  33  Plats i/utökad tid i förskola 
1:15  2 Placering vid viss skolenhet 
1:17  99  Beslut om skolskjuts 
1:34 2 Medgivande att på annat sätt fullgöra  

Skolplikten samt återkallelse av 
medgivande 

 
Personalärenden 
4:1/4:2  110 Anställning/Överenskommelse om lön 
4:5  3 Beslut om tjänstledighet 
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Övrigt 
5:12  4  Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats avge sådant 
5:13 6 Redovisning/yttrande över detaljplan när 

nämnden anmodats avge sådant 
5:21  2 Beslut om lokalfrågor/tecknande av  
  hyresavtal Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00004-19 - Redovisning av 
delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 
 Bilaga Delegationsbeslut personalärenden 
 Bilaga Delegationsbeslut admi sam MJ 
 Bilaga Delegationsbeslut admi sam CW 
 Bilaga Delegationsbeslut skolskjuts to  m 2019-11-10 
 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 
 
_ _ _ _ 
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§ 171  Information från förvaltningen 
 (BUN-2019-00003-27) 
 

Traineeprogrammet 
Gudrun Forslund, HR-strateg, berättar om barn- och utbildnings-
förvaltningens traineeprogram. Programmet har till syfte att stärka 
intresset för läraryrket och få fler sökande till lärarprogrammet.  

Domar kring tilläggsbelopp fristående skolor 
Johan Lindqvist, ekonomichef, informerar att fristående skolenheter 
har överklagat barn- och utbildningsnämndens beslut gällande 
grundbelopp för 2016. Johan kommer återkomma med mer 
information.  

Uppföljning av granskning av fristående förskoleenheter 
Annika Nilsson, pedagogisk samordnare, informerar om den tillsyn 
som gjorts gällande fristående förskoleenheter.  

Återkoppling till fråga gällande hjärtstartare i 
verksamheten 
Urban Åström, skoldirektör, återkopplar till fråga från Ina Lindström 
Skandevall (L) vid barn- och utbildningsnämnden 2019-10-23. Det 
finns inte någon systematik i hur man jobbar med frågan kring 
hjärtstartare på skolorna. Det är varje rektor som har ansvar på 
respektive skola.  

Återkoppling till fråga gällande CFL 
Urban Åström, skoldirektör, återkopplar till fråga från Isabell Mixter 
(V) vid barn- och utbildningsnämnden 2019-10-23. De har vidtagit 
åtgärder för de områden som hamnade inom rött på den 
riskbedömning gjordes inför nedskärningar på CFL (Centrum för 
flerspråkigt lärande). Urban informerar vidare att det finns särskilda 
insatser kring språkstöd i romani på förskolan, man uppfyller på så 
sätt de lagkrav som finns. 
 
_ _ _ _ 
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§ 172  Information från ordförande 
 
Ingen information finns att delge. 
 
_ _ _ _ 
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§ 173  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2019-00005-27) 
 
Inga utbildningar eller konferenser finns att redovisa. 
 
_ _ _ _ 
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§ 174  Övriga frågor 
 

Frukt i skolan 
Jan Lahti (S) frågar om hur skolorna uppmanar föräldrar att packa 
med frukt till eleverna och om skolorna har rätt att göra denna 
uppmaning. Skoldirektör Urban Åström svarar att nej, inga 
kostnader, inte heller ringa, får förekomma enligt beslut från 
nämnden.  

Dokumentationsvägledning till skolorna 
Anders Fagerblom (V) frågar om vilka krav det finns på de svar som 
skolorna ska ge till skolinspektionen. Anders upplever att svaren ofta 
är mycket omfattade. Han undrar även om det finns stöd för 
skolledare att få. Skoldirektör Urban Åström svarar att rektorer får 
stöd i sina svar, svaren granskas alltid av verksamhetschef. Urban 
bedömer även att de svar skolorna ger är på en bra nivå. 
 
_ _ _ _ 
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