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Plats och tid Sessionssalen, tisdag 5 september kl. 18.00 – 21.00 
Beslutande     

 

Staffan Myrsell (M) Ordf. 
Anita Eliasson (C) Andre vice ordf. 
Göran Torstensson (C) 
Ninnie Siderud (S) 
Inger Andersson Hultin (S) 
Stig Palmqvist (L) 
Britt Blom (M) 
Jan-Yngve Johansson (SD)    

     

 

 
  

Övriga deltagande   

 

Kajsa E Larsson, förvaltningschef 
Caroline Swarén, förvaltningsekonom  
Åsa Ståhl, förvaltningssekreterare 
  
 

  
Utses att justera Anita Eliasson (C) 
Justeringens plats och tid Carl Johanskolan, 2017-09-15 kl. 1000 
     
Underskrifter Sekreterare     
  Åsa Ståhl  
     Paragrafer nr.63-75 

 Ordförare     
  Staffan Myrsell (M)  
      
 Justerande     

 Anita Eliasson (C)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn-och utbildningsnämnden   

Sammanträdesdatum 2017-09-05    

Datum för anslags uppsättande 2017-09-18 Datum för anslags nedtagande 2017-10-09 

Förvaringsplats för protokollet Barn-och utbildningskontoret  

Underskrift   

 
Åsa Ståhl  
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BUN § 63 Godkännande av dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen med tillägg av § 73 
Polenresan och § 74 Maxtaxa  
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BUN § 64 Val av protokolljusterare 
 
Anita Eliasson (C) blir vald till justerare.  
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BUN § 65  Budget 2017-Delårsrapport 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och godkänner 
delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningens ekonom redogör för delårsrapporten, som alla nu kan följa i Stratsys. 
Rapporten visar ett underskott på 49,000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Särredovisning intäkter samt bruttokostnader per verksamhet Barn och 
utbildningsnämnden År 2017, bilaga 11 
Statsbidrag (asyl) från Migrationsverket, bilaga 12 
Uppföljning schablonersättningen 2017, bilaga 13 
Kommentarer från enheterna utifrån delårsrapporten, inrapporterat av varje 
enhetschef, bilaga 14 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 76 
  
Barn- och utbildningsnämnden   
  
Sammanträdesdatum  

 2017-09-05  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 66 Budget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning  
Inför budget 2018 föreslås att det ska beredas plats för  

• 2 Polenresor 
• 17,5 barn per avdelning i förskolan 
• Buffert på 1 miljon kr till Förvaltningen för att kunna reglera skolpeng 
• Medel för uteverksamhet på förskolor under kommande år 

 
 
Beslutsunderlag 
Förslag äskanden utöver grundbudget, budget 2018, bilaga 15 
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BUN § 67 Skrivelse Fritidshem Strandskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att 
föreslaget svar på skrivelsen skickas. Ordförande Staffan Myrsell och 
Förvaltningschef Kajsa Eriksson Larsson undertecknar svaret. 
 
Sammanfattning 
Svar på skrivelse från fritidspedagoger på Strandskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på skrivelse från fritidspedagoger på Strandskolan, bilaga 16 

 
Beslutsexpedieras 
Personal på Fritidshemmet Strandskolan 
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BUN § 68 Aktuell info barnomsorg 
 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Antal barn födda hittills i år (2017-09-05): 56st. (31 st) 
 
Antal placerade barn (217-09-05) 
Enhet Antal 
Kompassen 72 (83) 
Myran 53 (54) 
Ped omsorg 15 (15) 
Vätternskolan 31 (31) 
Kvarnbäcken 67 (71) 
Str FRI 151 (134) 
Mtr FRI 77 (64) 
Forsvik 28  
Forsvik FRI 73  
Totalt 567 (562) 

 
Fåtal plaster lediga. Viss minskning av personal på berörda avdelningar. 
Kö på ca 15 barn: De flesta av dessa vill ha plats först efter årsskiftet. 
 
Elevantal 2017-09-05 
Enhet Antal 
Forsvik 127 (127) 
Mölltorp 145 (155) 
Strandskolan 242 (253) 
Carl Johanskolan 210 (187) 
Totalt 722 (722) 
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BUN § 69 Nyanlända 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Nyanlända i skolan och förskolan 

Enhet Augusti 2017 Maj 2017 Augusti 2016 
Mölltorpsskolan 14 24 24 
Strandskolan 36 45 51 
Carl Johanskolan 23 22 25 
Språkintro 28 49 53 

 

Förskola 

Vätterskolan: Tre barn från hotellet som slutat. 

Myran: 2 nya barn. 

Kvarnbäcken: 4 nya barn. 

2 barn i kö till förskola i Mölltorp.   

8 barn i kö till förskola i Undenäs. Föräldrarna uttrycker ett stort behov av 
förskola för barnen. 

 

Källebacken upplevs mycket lugnare nu. Fem familjer med sammanlagt 16 barn 
flyttat under sommaren. Personalen, Maud Ivehorn och Mats Björling uppger att 
stämningen är god mellan familjerna och att man umgås. Två familjer har planerat 
flyttdatum, varav en till Mölltorp. Inga nya familjer inflyttade under sommaren. 

På Källebacken finns nu sju familjer med barn, sammanlagt 12 barn, som vi 
känner till. 

Runt Unnebo, Klockarstigen och Stråhlevägen bor fortfarande många 
barnfamiljer. En familj inflyttad i sommar. 
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BUN § 70 Organisation / personal 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om bemanningen på våra enheter. Alla tjänster 
är tillsatta, dock inte med full behörighet på Carl Johanskolan. Det är främst 
språk; svenska, engelska, svenska som andraspråk och spanska där det saknas 
full behörighet. 
 
Beslutsunderlag 
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BUN § 71 Delegationsärenden 
 
Inga inkomna delegationsbeslut 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 82 
  
Barn- och utbildningsnämnden   
  
Sammanträdesdatum  

 2017-09-05  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 72 Rapporter 
 
Förvaltningschefen rapporterar: 
 

• Lokalt team  
Nulägesanalysen har resulterat i ett antal åtgärder som skolverket 
beviljat och där det mesta handlar om kompetensutveckling för olika 
grupper/personer. 
Vi har även fått viss utökad tid för ex vår integrationshandläggare som 
nu får möjlighet att arbeta heltid under kommande år. 
Alla som arbetar i skolan och även politiker kommer kallas till en 
utbildning den 
28/9 i aulan på Carl Johan-skolan. 8.00-11.00 
Utbildningen hålls av skolverket och berör lagar, regler och de 
allmänna råden. 
 

• Politikerdag 
3 oktober 8.30-13.00 
Diskussion tillsammans med enhetschefer om styrtalen och 
måluppfyllelse inför kommande år. 
Plats Kaptenen 
13.00 BUN – även detta möte i Kapten 
 

• Lovskola 2017 
De två första veckorna på sommarlovet arrangerades lovskola för elever 
från åk 6 och uppåt. De flesta av eleverna var från Språkintroduktion. 
Behöriga lärare fanns som bland annat rekryterades från andra 
kommuner och från pensionärslivet. 
Fler anmälda elever än vad som kom medförde att vi inte kunde 
rekvirera det totala belopp vi beviljats. 
 

• Förändrad simundervisning 
Vi minskar simundervisningen för de elever som redan kan simma och 
lägger istället tiden på dem som ännu inte lärt sig. 
Bifogar information 
 

• Organisation elevassistenter 
Från och med läsårsstart kommer Barn- och elevhälsan vara anställande 
enhet för de elevassistenter som finansieras med medel för extraordinärt 
stöd. 
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• Skolinspektion 
Staffan och Kajsa besökte Göteborg den 22 augusti för ett förberedande 
informationsmöte. 
 

• Skolavslutning 
Skolavslutningen är förlagd på en fredag läsåret 17/18.  Föräldrar har 
hört av sig då grundskolans avslutning då riskerar att krocka med 
studentfirandet. Åk 1–6 kommer därför ha skolavslutning på fredag fm 
och åk 7–9 jobbar in en dag under terminen genom att förlägga prao på 
studiedag. På så sätt kan de ha sin avslutning på torsdagskvällen som 
tidigare. 

 
• Skrivelse från Rädda Barnen 

Det har inkommit en skrivelse från Rädda barnen angående en familj 
som vistas i Sverige med två barn. Familjen är EU-medborgare. De har 
ansökt om uppehållsrätt hos Skattemyndigheten men 
handläggningstiden är lång. I skrivelsen vädjar man om att barnen ska 
få gå i skola och hänvisar till Barnkonventionen. 
Barnen räknas som papperslösa och har därmed rätt till skolgång här i 
Sverige. Barnen erbjuds platser i skolan omgående. Statsbidrag för 
papperslösa barn har sökts. 
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BUN § 73 Polenresa 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från det äskande som gjordes 
till Kommunstyrelsen avseende extra resa under hösten -17 till Auschwitz för 
åk 9 på Carl Johanskolan. 
 
 
Sammanfattning 
Under våren äskade nämnden medel från förfogandeanslaget för att kunna 
genomföra ytterligare en resa till Auschwitz i början av hösten.  
Då inget beslut inkommit i frågan finns nu ingen tidsmässig möjlighet att hinna 
genomföra någon resa under hösten -17 och därför dras äskandet tillbaka.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående Polenresan, bilaga 17  
 
Beslutsexpedieras 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 74 Maxtaxa 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att från och 
med 1 september tydliggöra och förändra reglerna för maxtaxa i kommunen 
där de sammanlagda avgifterna för ett barn inte får överstiga maxavgiften för 
ett barn. 
 
Sammanfattning 
I de fall då barnets/barnens föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda 
adresser, och barnet/barnen bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av 
barnomsorg, räknas båda som platsinnehavare. Avgiften grundas på den 
sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Detta innebär två avgifter som 
avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överskrida 
avgiften för en plats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående Maxtaxa, bilaga 18  
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BUN § 75 Övriga ärenden 
 
Inga övriga ärenden noterades. 
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