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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2021-09-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan Rejdnell (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Vinda Ekström (MP)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef
Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-09-14

§ 86 Dnr 2019/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt tidpunkt för justering 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-09-14

§ 87 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-09-14

§ 88 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Förvaltningschef informerar om
 Att restriktioner med anledning av covid-19 lättas 29 september. Det kommer dock 

påverka barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden förhållandevis lite, 
då huvuddelen av personal bedriver verksamhet på plats. Det finns fortsatt bekräf-
tad smitta på Korsavadsskolan, om än den går neråt. Beredskap för åtgärder finns 
fortsatt.

 Delårsrapport, i vilken ett visst underskott förutspås på helåret. Förvaltningschef 
bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte behöver fattat ytterligare beslut, då 
åtgärdsplan för året redan är antagen.

 Kvalitetsrapport och relevanta nyckeltal och kvalitetsindikatorer. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-09-14

§ 89 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning

Barn - och utbildningsförvaltningen har att lämna in en verksamhetsberättelse i samband 
med delårsbokslut. Delårsbokslutet innehåller det ekonomiska utfallet för perioden janua-
ri–augusti och en prognos för året 2021. 

Verksamhetsberättelsen består av periodens händelser, verksamhetsuppföljning, målupp-
följning, ekonomi och framtida händelser.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om verksamhetsberättelsen. Vid arbetsutskottets 
sammanträde presenteras delårsrapporten muntligen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 har tagit del av redovisning av Delårsbokslut 2021
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa Delårsbokslut 2021 

till barn- och utbildningsnämnden 28 september 2021. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-09-14

§ 90 Dnr 2021/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar genom dialog del av enheternas systematiska kvalitets-
arbete som pågått under läsåret 2020/2021. Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställts 
i en kvalitetsrapport, vilken utgör barn- och utbildningsnämndens sammanfattning av enhe-
ternas arbete och inkluderar en analys på huvudmannanivå.

Kvalitetsrapporterna syftar till att visa på en lägesbedömning av de skolverksamheterna 
barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och följer bland annat upp resultat för läsåret 
och presenterar analyser av dessa. Vidare följer rapporten upp och utvärderar arbetet med 
de prioriterade utvecklingsområdena, vilket kommer att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet. 

Utvecklingsområden ska ge huvudmannen en samlad bild av utbildningens kvalitet inom 
huvudmannens verksamhet och grundlägga huvudmannens övergripande beslut om inrikt-
ningen på utvecklingsarbetet. 

Vid arbetsutskottets sammanträde har kvalitetsrapport inte färdigställts. Istället ges en 
muntlig presentation inför kvalitetsdialog.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa Kvalitetsrapport 2021 

till kvalitetsdialog 28 september 2021. 

_______

7



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-09-14

§ 91 Dnr 2021/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstängning 2021 

Ärendebeskrivning

I de obligatoriska skolformerna får rektor besluta att helt eller delvis stänga av en elev om 
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero om syftet med utvis-
ning ur undervisningssalen, kvarsittning och skriftlig varning inte uppnåtts och eleven er-
bjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om. 

Huvudman får besluta om avstängning i de frivilliga skolformerna om en elev använder 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens 
måluppfyllelse eller kunskaper, stör eller hindrar undervisningen, utsätter elev eller annan 
för kränkande behandling eller om uppförandet inverkar negativt på övriga elevers trygg-
het och studiero. Rektor får dock beslut om omedelbar avstängning om det är nödvändigt 
för övriga elevers trygghet och studiero.

Rektorns beslut om avstängning ska enligt 5 kap. 16 och 21 §§ anmälas till huvudman. 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar avstängningar under 2021.

Beslutsunderlag

Information om avstängningar 2021, 2021-09-06

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTKSOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 har tagit del av information om avstängningar. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-09-14

§ 92 Dnr 2017/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen 

Ärendebeskrivning

Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 10 § skol-
lagen till och med augusti 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. augusti 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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