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§ 88 Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

Andreas Kissner (KD) frågar om ärendet rörande entledigande av 

förvaltningschef som hänsköts till detta möte från föregående nämndsmöte. 

Ordförande Jan-Åke Lindgren (S) meddelar att information om ärendet 

behandlas under § 95. 

 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2019/00010  

Budgetuppföljning januari - november 2019 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningen 

Ekonom Katrin Espes redogör för månadsuppföljningen till och med 

november.  

Barn-och utbildningsnämnden gör totalt ett budgetöverskott med 2 300 tkr 

till och med november.  

För helåret beräknas barn-och utbildningsnämnden göra ett överskott med 

1 500 tkr.    
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§ 90 Dnr 2019/00006  

Verksamhetsinformation 

Skolskjutshandläggare, Sara Rylander informerar om 

skolskjutsverksamheten.  

Idag är det 382 elever som är berättigad i någon form av skolskjuts i 

Ovanåkers kommun. 

 

Ett verksamhetssystem är under upphandling. Systemet ska förenkla 

handläggningen samt öka rättsäkerheten för den enskilde.  

 

Skolskjuts vid växelvist boende ökar i kommunen.   

 

Busskortet Ung i Ovanåker för skolungdomar i årskurserna 7-9. 

Nyttjandegraden är över tid ca 50% under åren 2018-2019. 

Busskortet avser fria resor dygnet runt inom Ovanåkers kommun.  
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§ 91 Dnr 2019/00340  

Antagande av taxa kopplat till revidering av 

skolskjutsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens föreslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige antar taxan som är kopplat till revidering av 

skolskjutsreglemente vilket innebär: 

1. Om elev tappat bort eller skadat sitt busskort får denne betala en 

avgift (100kr) för att erhålla nytt kort 

2. Vid ändrade förhållanden, det vill säga vid byte av skola eller byte av 

skolskjutsadress/flytt, ska det omedelbart meddelas 

skolskjutsansvarig. Om skolskjuts nyttjas, efter att rätten till denna 

upphört, debiteras vårdnadshavare kostnad för resorna och en 

expeditionsavgift på 300 kr.     

Ärendet 

I dagsläget erhåller elever som tappat, eller skadat, sitt busskort ett nytt 

busskort utan att behöva betala någon avgift (oavsett busskortstyp). Samma 

sak gäller för elever vars rätt till densamma upphört men som ändå utnyttjat 

busskortet. För att tydliggöra att busskortet är en värdehandling samt att 

skolskjutsen är ett hjälpmedel för att ta sig till och från skolan, föreslår BUN 

att KF ska besluta om taxa enligt förslag. Ärendet är initierat av 

skolskjutshandläggare då beslut om taxor inte finns i dagsläget och pågående 

revidering av skolskjutsreglementet innehåller förslag om taxor (revidering 

av skolskjutsreglemente är initierat av förvaltningschef). Med avsikt att 

minska miljöavtrycket vill barn-och utbildningsförvaltningen tydliggöra att 

busskorten är värdehandlingar och dessa skall hanteras därefter. Det kan inte 

anses vara hållbart att enskilda individers försumlighet ej beivras. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Elever i skolålder påverkas av beslutet då det kan komma att innebära att 

vårdnadshavare debiteras avgift på grund av t.ex. försummelse. Om samma 

hushåll debiteras kontinuerligt med anledning av antagen taxa kopplat till 

skolskjutsreglementet kan det komma att innebära ekonomiska svårigheter i 

enskilda fall. Skolelever som erhållit busskort av Ovanåkers kommun har i 

samband med detta fått ett följebrev som anger att busskortet är en 

värdehandling och ska hanteras därefter. Det är både elevernas och deras 

vårdnadshavares ansvar att säkerställa att hanteringen av busskorten 

avspeglar detta. 
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Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

För att handläggning av dessa ärenden ska vara så jämlika och rättssäkra som 

möjligt behöver beslut om taxa fattas. Det är viktigt att framhålla att 

busskortet är en värdehandling som medför ett ansvar hos användaren. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För jämlik och därmed hållbar handläggning av ärenden av denna typ bör 

beslut fattas. Med avsikt att minska miljöavtrycket vill BUF tydliggöra att 

busskorten är värdehandlingar och dessa skall hanteras därefter. Det kan inte 

anses vara hållbart att enskilda individers försumlighet ej beivras.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-31, Sara Rylander, Skolskjutshandläggare 

Förslag till revidering av skolskjutsreglemente (bilaga). 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 92 Dnr 2019/00325  

Revidering av skolskjutsreglemente Ovanåkers kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat skolskjutsreglemente.     

 

Ärendet 

Trafikhandläggare/skolskjutshandläggare har på uppdrag av tf. skolchef tagit 

fram förslag till revidering av skolskjutsreglemente. Befintligt reglemente är 

taget av en nämnd som inte längre är aktuell (Barn- och skolnämnden), samt 

att den senaste aktualitetskontrollen är från 2012. Det anses finnas behov av 

förtydliganden på en rad områden bland annat rörande ansvarsfrågan och 

bedömningsgrunder, detta dels från vårdnadshavare och dels från anställda 

inom skolan. Ett mera omfattande reglemente möjliggör även kortare 

handläggningstider, då det för handläggaren finns en grund för beslut redan 

på kommunal nivå, i det egna reglementet.  

De största skillnaderna mellan befintligt- och reviderat skolskjutsreglemente 

redovisas nedan: 

 

Ändringar: 

 Förtydligande gällande ansvarsfrågan; under resan, till/från anvisad 

på- och avstigningsplats, under transporten, vid skolan, avbokning av 

särskild skolskjuts 

 Förtydligande gällande tidsbegränsade beslut; kommunen fattar 

beslut om skolskjuts i dessa ärendet läsårsvis 

 Dokumentsbeskrivning; mer uttömmande beskrivning 

 Tydliggörande kring vem som på delegation fattar beslut i 

skolskjutsärenden 

 Ej med i revidering men med i befintligt reglemente ”Elev sa åka 

med den skjuts han/hon blir anvisad”, detta då handläggare endast 

beslutar och meddelar. 
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Nyheter: 

 Regler för vänte- och restider gäller ej vid växelvis boende 

 Taxa vid borttappat busskort 

 Taxa vid nyttjande av skolskjuts trots att rätten till denna upphört 

 Bedömning av skolskjutsberättigande; likformighet inom begränsade 

bostadsområden 

 Elev som flyttar under pågående läsår, men som väljer att gå kvar i 

samma skola och har behov av skolskjuts från den nya 

bostadsadressen; i dessa fall ska ansökan om skolskjuts inkomma till 

skolskjutshandläggare. 

 Restid i skolskjutsfordon: målbild att restider över 60 minuter/tur bör, 

om möjligt undvikas 

 Trafiksäkerhetsbedömningar; förtydliganden kring vilka parametrar 

som vägs in i besluten 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Reviderat skolskjutsreglemente redogör i detalj vem som är ansvarig under 

de olika delarna för skolskjutsen, detta möjliggör för elever, vårdnadshavare 

och andra att på ett enkelt sätt ta del av vad som är det egna ansvaret. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Reviderat skolskjutsreglemente garanterar ökad transparens och därmed mer 

likvärdiga beslut och kortare handläggningstider. Bostadsområden behandlas 

likvärdigt i likhet med skolornas upptagningsområden. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Reviderat skolskjutsreglemente har förtydligat bland annat att regler för 

vänte- och restid inte gäller vid växelvis boende, detta möjliggör mer 

ansvarsfull hantering av kommunens skattemedel, och ligger i linje med 

kommunens pågående miljöarbete både strategiskt och operativt. 

Beslutsunderlag 

Befintligt reglemente 

Reglemente för skolskjutsar i Ovanåkers kommun (2019) 

Trafiksäkerhetsbedömningar för skolskjuts i Ovanåkers kommun (2019) 

Tjänsteskrivelse, Sara Rylander Trafikhandläggare, 2019-12-03 

 

Beslut skickas till 
Skolskjutshandläggare 
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§ 93 Dnr 2019/00346  

Upptagningsområden för grundskolorna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar upptagningsområden för grundskola, 

enligt förslag.     

 

Ärendet 

För att tydliggöra och uppdatera var respektive grundskolas 

upptagningsområde slutar/börjar har en uppdaterad kartbild tagits fram. 

Underlag till denna har varit äldre kartbild samt angivna områden enligt 

elevdatabasen Procapita med stöd av Ådata. Upptagningsområden för 

grundskola ligger till grund för placering av elever, planering av 

skolskjutsberättigade och fungerar även som stöd i strategiarbete för Barn- 

och utbildningsförvaltningen. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

För att alla elever i grundskolan, och deras vårdnadshavare, på förhand ska 

kunna veta vilken skola som är hushållet tillhör, torde transparens kring detta 

vara en självklarhet. För att detta ska vara möjligt behöver vi säkerställa att 

de kartbilder vi har är uppdaterade och korrekta, för att sedan kunna 

kommunicera detta till kommunens medborgare. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

För att samtliga elever ska garanteras jämlik grund till placering i grundskola 

samt bedömning av skolskjutsberättigande är det av vikt att vi har korrekta 

och uppdaterade kartbilder som anger upptagningsområden. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För att handläggare och administratörer ska kunna fatta tjänstemannabeslut 

och delegeringsbeslut måste det anses finnas underlag som är korrekta och 

uppdaterade. Detta gäller även strategiarbete för kommunen i stort när det 

berör grundskolan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Rylander, 2019-11-12, Skolskjutshandläggare  

Förslag till upptagningsområden 

 

Beslut skickas till  

Systemansvarig i Procapita 
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§ 94 Dnr 2018/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete om likvärdig utbildning  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under oktober och november tittat på 

förutsättningarna för likvärdig utbildning i Ovanåkers kommun. 

 

Följande områden har behandlats: 

 Resursfördelning 

 Elevhälsa  

 Extra anpassningar, särskilt stöd 

 Organisation (ledning, lärandemiljö, utrustning, grupper) 

 Behörighet, kompetensutveckling 

 Övergång och samverkan 

 Betyg och bedömning 

 Undervisningstid 

 Skola, omvärld och utbildningsval, SYV       

 

Garanterad undervisningstid i grundskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en genomlysning av 

undervisningstiden i grundskolorna i Ovanåkers kommun. Förvaltningen ser 

att fördelningen av undervisningstiden fortfarande skiljer sig mellan skolor, 

främst mellan Alfta skolområde och Edsbyns skolområde. Barn-och 

utbildningsförvaltningen arbetar för att hela kommunen har samma 

fördelning i undervisningstid ht-20. 

Skolbyten kan bidra till att elever riskerar att få mindre undervisningstid i 

olika ämnen på grund av att olika skolor kan ha olika timplaner. Att få 

mindre undervisningstid i ett ämne gör att elever riskerar att inte få 

likvärdiga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. 
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Organisation förskolan 

Antalet barn i förskolan i Ovanåkers kommun ökar. I centrala Edsbyn och 

Alfta är det överinskrivningar på förskolorna. Förvaltningen ser ett stort 

behov av att bygga en fleravdelningsförskola centralt i Alfta. 

Informationen skickas till  

Rektorer  
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§ 95 Dnr 2019/00009  

Tf. skolchef informerar 

 

Christer Andersson, tf skolchef informerar följande:  

 I en dom från Skolinspektionen 2018-7002, har vite tilldelats 

Gislaveds kommun, där det framkommer att kommunen regelbundet 

tillåtit elever avvika från skolundervisningstiden för att delta i den 

kommunala musikskolans verksamhet.  

I vår kommun förekommer detta så åtgärder ska ske och diskussion 

har påbörjats med musikskolan. Till hösten 2020 ska åtgärder vidtas. 

 Kommunrevisionen har granskat våra och socialtjänstens rutiner 

kring orosanmälningar. Rutiner ska upprättas och tydliggöras för 

verksamheterna.  

 IKT pedagog har fått förlängd anställning fram till sommaren 2020.  

 Diskussion fördes i frågan om ordförandena i barn-och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har följt 

delegationsordningen i ärendet gällande tidigare förvaltningschefs 

entledigande. Det konstaterades att delegationsordningen inte har 

följts. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2019/00020  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av innehållet i anmälan om kränkande 

behandling.    

 

Ärendet 

Rektorer i samtliga skolformer har skyldighet att anmäla till huvudman om 

en elev eller ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling. Vid dagens 

sammanträde redogör tf skolchef för de anmälningar som inkommit och 

vilka åtgärder som vidtagits från rektorer. 

 

Tidigare ärenden som delgetts barn- och utbildningsnämnden:  

ID nr 481 Klart. Resurs är tillsatt före och efter lektion 

ID nr 487 Polisgrepp, utredning och åtgärd klart. Resurs är tillsatt.  

 

Nya inkomna ärenden: 

ID nr 525 och ID nr 526 två elever hamnade i ordväxling som övergick till 

fysiskt våld. Ärendet utrett och åtgärden är att eleverna bytt till olika 

studiegrupper.  

ID nr 579 incident i duschen utrett och klart. Åtgärd; finns en vuxen i 

närheten.  

ID nr 597 nätkränkning sociala medier, här pågår utredningen.  

 

Skrivelsen från vårdnadshavaren och rektorns svar delgavs barn-och 

utbildningsnämnden. Efter vidtagna åtgärder från skolan har uppföljningen 

på insatsen visat sig vara positiv.  

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2019/00360  

Översyn av förskolestruktur  – utredningsuppdrag 

 

Tf skolchef Christer Andersson, har fått ett utredningsuppdrag av 

kommunchef Christer Engström, att göra en översyn av strukturen för 

förskolorna i Ovanåkers kommun.  

Syftet med uppdraget är att lämna förslag på en långsiktig struktur med jämn 

kvalitet på våra förskolor.  

Undersökningen pågår 2020 och innebär en översyn av barnantal, fördelning 

av resurser och lokaler.  

 

Återkommande rapportering till barn-och utbildningsnämnden sker under 

utredningstiden.  
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§ 98 Dnr 2019/00365  

Behov och platser inom förskolorna i Ovanåkers kommun 

Presentation av Christer Andersson, tf skolchef, om efterfrågan av 

förskoleplatser. 

Antalet födda barn 2019 överstiger vår prognos på 110 födda barn. 

Efterfrågan till förskoleplatserna är störst i centrala delar både i Alfta och i 

Edsbyn.  

Idag har förskolorna överinskrivningar med totalt 16 barn. Till våren 2020 

finns ytterligare 17 barn i kö att få förskoleplatser i Ovanåkers kommun. 

Lediga förskoleplatser finns på Trollstugan i Voxnabruk, där finns inga barn 

i kö inför 2020. Totalt har förskolan 7 inskrivna barn av 19 platser.  

 

Förslag till lösning: 

 Utökning av tjänster i Nordanäng och Tellus som finns i Alfta.  

Åtgärderna är vidtagna men inte budgeterade.  

 Uppsägning av Trollstugan. Avslutas den 1 juli. Barnen bereds plats i 

Edsbyn  

 Nyöppning av förskolan Myran som ger 15 platser i augusti 2020. 

Lokalen och verksamheten blir vilande under våren 2020 då 

nuvarande verksamhet flyttar till nya Fölet den 13 januari 2020. 
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§ 99 Dnr 2019/00174  

Medborgarförslag - om regler runt frukost-, fritids- eller 

kombiklubb 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras med följande motivering:  

Barn- och utbildningsnämnden önskar mera information i ärendet och bjuder 

därmed in rektor Jörgen Edström som får föredra och tydliggöra de olika 

alternativen.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ingrid Björklund (L) med bifall från Mari Vedin (C) yrkar att ärendet 

återremitteras med följande motivering:  

Ärendet återremitteras med följande motivering: Barn- och 

utbildningsnämnden önskar mera information i ärendet och bjuder därmed in 

rektor Jörgen Edström som får föredra och tydliggöra de olika alternativen      

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn- och 

utbildningsnämnden återremitterar och finner att ärendet återremitteras.    

Sammanfattning av ärendet 

I det inkomna medborgarförslaget framför medborgaren följande förslag:  

”Ändra regler runt frukost-, fritids eller kombiklubb. Jag tycker det ska 

erbjudas redan från årskurs 1 istället för 3.”   

 

”Motivering 

Som det är nu erbjuds frukost, fritids och kombi klubb från den 1 sep i 

årskurs 3. Jag tycker att denna möjlighet ska finnas redan från årskurs 1. Alla 

barn är olika och har behov på olika sätt att av fritids. I vårt fall "tar vi upp" 

en hel fritidsplats och betalar där efter och utnyttjar den knappt alls (äter 

varken frukost eller mellis och är inte med på planerade aktiviteter, pyssel 

med mera). Vi skulle gärna se att möjligheten att ha fritidsklubb tidigare 

fanns, då vi i vårt fall endast behöver fritids en liten stund på morgonen.  

Svaret jag fått är att det är pågrund av organisatorisk och ekonomisk 

synpunkt som har åldersgränsen satts från åk.3, då personaltätheten beräknas 

vara högre bland yngre barn. Varför just årskurs 3 ?? Som sagt alla barn är 

olika och har olika behov. Fanns denna möjlighet med fritidsklubb tror jag 

att fler med mig skulle välja möjligheten och därmed skulle några barn 

"försvinna" från eftermiddagarna och då skulle fritids få mindre antal barn 

och mindre arbetsbelastning då.” 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-02, Jörgen Edström 

Delegeringsbeslut om medborgarförslag om regler runt frukost- fritids- 

kombiklubb 

Medborgarförslag; ändrade regler runt frukost- fritids- kombiklubb 

 

Beslut skickas till 

Åter till rektorer för fritidshem 
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§ 100 Dnr 2019/00329  

Medborgarförslag - Föräldrar ska inte straffas för att de 

ordnar långt sommarlov åt sina fritidsbarn 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Beräkningsgrunden avseende avgift för fritidsplats baseras på de 

faktiska kostnader som finns inom ramen för verksamheten. 

Beräkningen görs på helårsbasis och inkluderar kostnader för 

personal, hyra, material, kost med mera. 

Detta medför att det inte går att göra några undantag under delar av 

året.   

2. Därmed anses medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning av ärendet 

I det inkomna medborgarförslaget står det:  

”Många föräldrar gör allt för att deras fritidsbarn ska få långt sommarlov, de 

går omlott så de inte 

får semester tillsammans, mor- och farföräldrar hjälper till mm, men ändå 

måste de betala för hela sommaren. Man borde få lämna in till kommunen i 

förväg och slippa betala för de månaderna man inte använder fritids på 

sommaren. Ett exempel: Vi hade våra barn där 6 dagar på sommarlovet och 

betalade 1400kr/månad, sommarlovet är ca 10 veckor, dyra dagar de!  

Det funkar att få kostnadsfritt på förskolan på sommaren om man är allmän 

förskolebarn .” 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jörgen Edström 2019-11-12 

Medborgarförslag om fritids på sommaren.  

Delegationsbeslut handläggning av medborgarförslaget.  

Beslut skickas till 

Kommunsstyrelsen  
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§ 101 Dnr 2019/00025  

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godtar uppföljningen av intern kontrollplan 

för 2019.     

 

Ärendet 

De risker man valt att prioritera i 2019 års intern kontroll har kontrollerats 

och åtgärder vidtagits.  

För att säkerställa att kunskapsutvecklingen genomförs i det systematiska 

kvalitetsarbetet har ett verksamhetssystem införts som ett stöd i processen 

för rektorer och i syfte att tilldela en övergripande rapportering till 

huvudmannen. I detta ingår även uppföljning och kontroll av sjunkande 

meritvärde och försämrad måluppfyllelse.  

I kompetens och bemanning har en åtgärd vidtagits för ökad samordning och 

samsyn i rekryteringsprocessen inom våra skolformer. En förfrågan till 

rektorer om tillsvidarerekrytering av lärare och förskollärare som saknar 

legitimation har utförts med positiva svarsresultat från samtliga tillfrågade.  

Kontroll över att det finns styrdokument för införande av verksamhetssystem 

har man beslutat att inte kontrollera 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-03, Cecilia Kronberg 

Uppföljning av interkontrollplan 2019  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 102 Dnr 2019/00024  

Information från folkhälsorådet 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen  

Jan-Åke Lindgren (S) informerar från senaste folkhälsorådet.  

En studerande från kriminologiutbildningen utreder buskörningen i Edsbyn.  

Barnfetma har ökat i Ovanåkers kommun. För att minska riskerna med 

barnfetma ska tidigare insatser från skolan göras.   

Hälsocentralen gav information om deras arbete med psykisk livräddning. 
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§ 103 Dnr 2019/00007  

Delegeringsbeslut 2019 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden har tagit emot redovisningen av 

delegeringsbeslut.    

 

Ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt delegationsordningen antagen av nämnden 5 februari 

2019. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen 

innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Beslutsunderlag 

Läsårstider 20/21 – gymnasieskolan Dnr 2019/00363 

Placerade och avslutade barn inom förskola/fritidshem. Dnr 2019/00007 

Tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen.  

Dnr 2018/00146 och 2019/00211   

Beslut att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Dnr 2019/00342 och 2019/00343 

 

Ersättning till fristående grundskoleverksamhet – Lust & Lära 

Dnr 2019/00359  
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§ 104 Dnr 2019/00008  

Meddelanden 

Inför varje sammanträde sammanställer nämndsekreteraren den information 

som inkommit till barn-och utbildningsförvaltningen och som berör barn-och 

utbildningsnämndens ansvarsområden    

 

Beslutsunderlag 

Omprövning inför 2020-Införande av stöd till körkort för ungdomar som 

genomfört gymnasieskolans Vård-och omsorgsprogram. 

Returnering av arbetsmiljöuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Samverkansprotokoll barn-och utbildningsförvaltningen 2019-10-08 

Lokala samverkans protokoll:  

Alftas förskolor  2019-09-10 

Edsbyns förskolor 2019-09-24 

Celsiusskolan F-6 2019-10-15 

Celsiuskolan 7-9 2019-04-12, 2019-05-14, 2019-05-23,  

  2019-09-16 och 2019-10-07 

Knåda och Rotebergs  

skolor  2019-11-11 

Gymnasiet  2019-11-05 

 

Länsstyrelsens beslut om tillstånd att förbruka stiftelserna Pehr Jonsson och 

Varen Nils Nilssons tillgångar.  

 

 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 
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§ 105 Dnr 2019/00022  

Kurser och konferenser 

Inga kurser och konferenser.     

 

 


