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§ 109 Sammanträdesplan för barn- och utbildnings-

nämnden 2017 

 BUN0003/16-600  
 
Beslut   
 

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden för 2017 fastställs 
enligt förslag.  

 
Sammanfattning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente sammanträder barn- och utbild-
ningsnämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer senast vid sista sam-
manträdet före aktuellt verksamhetsår.   
 

Nämndsammanträden sker normalt halvdagar på onsdagar. I februari och septem-
ber planeras heldagar och för 2017 föreslås följande sammanträdesdatum. 
 

25 januari 26 april 30 augusti 29 november 
22 februari 17 maj 27 september 13 december 
22 mars 14 juni 25 oktober 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-05. 

Scheman för barn- och utbildningsnämnden våren och hösten 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag. 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen, stadskansliet 
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§ 110 Utredning av möjligheten för att i större utsträck-

ning än i nuläget välkomna de politiska partiernas 
ungdomsförbund på skolorna 

 BUN0131/16-609  
 
Beslut   
 

Ärendet återremitteras för diskussion i rektorsgrupperna inom högstadium 
och gymnasium vad gäller riktlinjer för att i högre utsträckning än idag 
välkomna politiska ungdomsförbund på skolorna, samt uppdra till för-
valtningen att presentera åtgärder för att öka tillgängligheten för politiska 
ungdomsförbund på skolorna. 

 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden fick den 18 maj 2016 i uppdrag att utreda möjlig-
heterna för skolor att i högre utsträckning än idag välkomna de politiska ung-
domsförbunden till skolorna.  

Det finns inte något formellt hinder för att i högre grad välkomna de olika politis-
ka partiernas ungdomsförbund till skolorna. Det ligger i utbildningens uppdrag att 
samhälleliga och politiska diskussioner förs på respektive skola. Det är dock av 
yttersta vikt att objektivitetskravet efterlevs och att det är rektors beslut som styr 
om, när och på vilket sätt politiska partier äger tillträde till skolan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut var att tidigare riktlinjer inte förändras.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-10-14. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 206-05-18 § 66. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S) och Roger Stål (S): Återremiss för diskussion i rek-
torsgrupperna inom högstadium och gymnasium vad gäller riktlinjer för att i hög-
re utsträckning än idag välkomna politiska ungdomsförbund på skolorna.  

Joakim Storck (C): Återremiss enligt Jessica Wides förslag med tillägg att förvalt-
ningen får i uppdrag att presentera åtgärder för att öka tillgängligheten för politis-
ka ungdomsförbund på skolorna. 

Jan E Fors (M): Beslut idag enligt förvaltingens förslag med tillägg att ge förvalt-
ningen i uppdrag att öka kunskapsnivån och stötta rektorer i frågan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget förslag på återremiss mot att ärendet avgörs idag mot 
varandra och finner att nämnden återremitterar ärendet. 
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Omröstning begärs och genomförs. Följande beslutsgång beslutas, ja-röst för åter-
remiss och nej-röst för att ärendet avgörs idag. 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att ären-
det återremitteras enligt ordförandens m.fl. förslag. 

Ja: Jessica Wide (S), Joakim Storck (C), Roger Stål (S), Liza Lundberg (S), Mats 
Lissel (S), Per Pettersson (C), Frida Gommel (L) och Knut C A Scherman (SD). 

Nej: Björn Ljungqvist (M), Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP), Jan E Fors (M), 
Annica Alenius (M) och Anton Ek (V). 

Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden bifaller Joakim Storcks förslag 
om återremiss med tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta. 
__________________________________________________________________ 
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§ 111 Information lärarlönelyftet 
 BUN0125/16-610  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
HR-taktiker Kim Anastasio lämnar information om lärarlönelyftet, vilka kriterier-
na varit för att kunna ta del av detta och hur uttagning skett. Totalt får cirka 250 
lärare, förskollärare och fritidspedagoger ta del av lärarlönelyftet. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Lärarlönelyftet, information till Insidan 2016-06-28. 
__________________________________________________________________ 
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§ 112 Införande av pris för särskilda pedagogiska insat-

ser 
 BUN0203/16-619  
 
Beslut   
 

Ett pedagogiskt pris införs från hösten 2017. Kostnaden tas från ordinarie 
budget.  

 
Sammanfattning 
Den viktigaste faktorn för barn och elevers skolframgång är kompetensen och yr-
kesskickligheten hos personalen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns 
kompetent personal och denna kompetens behöver ytterligare bekräftas. Såväl 
chefer som kollegor kan nominera enskilda individer eller arbetsgrupper. Pris-
summan ska användas till kompetensutveckling.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-14. 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Skolformschefer 

Rektorer och förskolchefer 
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§ 113 Information flyktingsituationen 

 BUN0155/16-610  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Jonatan Block informerar om flyktingsituationen. 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
__________________________________________________________________ 
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§ 114 Information budgetuppföljning 

 BUN0008/16-600  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning 
Efter september månad bedöms resultatet för 2016 till 9,3 mnkr plus. Förskolan 
beräknas få ett positivt resultat på 2 mnkr på grund av förseningar med bygget av 
Slättaskogen, vilket medför lägre driftskostnader. Grundskole- och gymnasieverk-
samheten bedöms att gå +- 0. Det positiva resultatet totalt beror till största delen 
på ökat antal barn och elever i kommunal verksamhet. 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation visad vid dagens sammanträde. 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 115 Information kösituationen förskolan 

 SKOL0264/14-634  
 
Beslut   
 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 
 

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för 
dimensionering av förskolor. 

 
Sammanfattning 
Skolnämnden beslutade i januari 2011 att förvaltningen fortlöpande ska rapportera 
om barnomsorgskön. Sammanställningen är en ögonblicksbild över hur kösitua-
tionen ser ut just när sammanställningen genomförs och förändras vartefter ansök-
ningar och uppsägningar kommer in. 
 

Verksamhetschef AiniLeena Niva och placeringsassistent Susanne Hedqvist in-
formerar om kösituationen i kommunens ytter- och innerområden, samt förslag på 
åtgärder för att få fram fler förskoleplatser i områden där behov finns.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-14. 

Presentation Tryck på kommunala barnomsorgen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan E Fors (M): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för 
dimensionering av förskolor. 
__________________________________________________________________ 
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§ 116 Information från ordförande och förvaltning 

 BUN0026/16-600  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 

 
Sammanfattning 
Gamla Bergets förskola 
Förskolans verksamhetschef AiniLeena Niva informerar om flytt av Gamla Ber-
gets förskola. Barnen från Gamla Bergets förskola kommer att flyttas till försko-
lan Slättaskogen när den står klar vid årsskiftet. Föräldrar och personal har fått 
information om flytten. 
 

Näringslivsveckan 
Årets näringslivsvecka genomförs vecka 45. Fredagen den 11/11 klockan 13.30-
15.00 sker besök på friförskolan Kids2Home. Inbjudan kommer via mejl till 
nämndens politiker. 
 

Beslutets första punkt är enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
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§ 117 Återrapportering från ledningsutskottets 

avstämningsdagar 
 BUN0007/16-600  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Jonatan Block visar nämnden den presentation av nämndens 
bidrag till resultatmålen och prioriterade områden, driftramar 2017-2019 samt 
konsekvenser för verksamheten, som ledningsutskottet fick ta del av vid avstäm-
ningsdagen den 24 oktober 2016.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation verksamhetsplan och budget 2017-2019. 
__________________________________________________________________ 
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§ 118 Återrapportering från fadderträffar 
 SKOL0232/14-609  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden i respektive fadderberedning informerar från genomförda träffar. Ge-
nom att delta på dessa träffar får politikerna god kunskap om respektive verksam-
het. 

I förskolans fadderberedning har man bland annat tagit upp hur verksamheten job-
bar med barn med särskilda behov och mot målen i läroplanen. Nästa träff blir den 
11/11 2016. 

Denna höst träffar grundskolans fadderberedning högstadieskolorna. Nästa träff 
blir den 9/11 2016 på Svärdsjöskolan. 

Gymnasiet har fått information om samtliga program. Nästa träff blir den 24/11 
2016 och då träffar gruppen högskolan och får höra mer om bland annat Pedago-
giskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD). 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
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§ 119 Information reviderade och upprättade 

styrdokument 
 BUN0081/16-600  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Basprogram för skolhälsovårdens generella insatser har uppdateras med anledning 
av ändrad tid för vaccination. Handlingsplaner mot hedersrelaterat våld samt 
handlingsplan mot sexuell traumatisering har upprättats, liksom en uppdragsbesk-
rivning för skolkuratorernas roll inom elevhälsan. Dessa styrdokument har anta-
gits på tjänstemannanivå. 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-05. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12. 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Webb-agent 
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§ 120 Återrapportering delegationsbeslut 
 BUN0005/16-600  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens sam-
manträde redovisas sammanställning av delegationsbeslut som är upprättade och/ 
eller diarieförda till och med den 10 oktober 2016. 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11. 
__________________________________________________________________ 
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§ 121 Anmälningsärenden och skriftlig information 

 BUN0027/16-600  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av anmälda ärenden och skriftlig information. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information sker vid varje 
nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas handlingar diarieförda 
till och med den 10 oktober 2016. 

Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet. De kan även läsas från kom-
munens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen eller personuppgifts-
lagen lägger hinder i vägen.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-10. 
__________________________________________________________________ 
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§ 122 Bordläggning av ärenden 

    
Beslut   
 

Ärende nummer 7 och 9 bordläggs. 
 
 
7. Information Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” BUN0206/16 
 

9. Information nyckeltalsjämförelser   SKOL0040/14 
__________________________________________________________________ 
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