
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-02 
 

 

  
 
Plats och tid Svanskogsrummet, Hermes, 2021-06-02 kl 13:00 – 15:05 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Thomas Jarlhamre (M), Ordförande 
Putte Grötting (C), 1:e vice ordförande 
Johan Olsson (S), 2:e vice ordförande 
Jimmy Jonasson (SD) 
Bengt Enneby (C) 
 
 
 
 

  
  

  

Övriga närvarande Eric Andrén, skolchef 
Birgitta Grund, nämndsekreterare 
Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola, § 46 

 

   

   

   

Justerare Johan Olsson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2021-06-07, kl. 16:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §44-§50 

 Birgitta Grund  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Thomas Jarlhamre  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Johan Olsson  
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§ 44  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar att utse Johan Olsson (S) 

som protokolljusterare. 

Beslut 

Johan Olsson (S) utses till protokolljusterare. 

_______________ 
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§ 45  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att dagens föredragningslista inte innehåller några 

ändringar eller tillägg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar fastställa dagens 

föredragningslista. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar fastställa dagens föredragningslista. 

_______________ 
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§ 46 Dnr BU/2021:306 

Tillägg i regler för förskola 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 8 kapitlet 4 och 6 § ska barn vars föräldrar är arbetslösa 

eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder 

erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.  

Ibland infaller barnens schemalagda tider på en röd dag. Det händer som 

mest 10 ggr/ år.  

I de fall barnet har placering enligt schema den dag då det infaller en röd dag 

önskar barn och utbildningsförvaltningen att barn inte kan kompensera för 

förlorad tid i förskolan genom att byta dagar eller tider den berörda veckan. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

1. Barn som har en placering i förskola enligt skollag 8 kap 4 och 6 § och  

    har placering enligt schema på en dag röd dag nekas kompensation. 

2. Om det råder särskilda omständigheter utifrån barnets behov eller barnets 

    eller familjens situation i övrigt kan särskilda överenskommelser göras  

    med rektor i enlighet med nuvarande regler. 

_______________ 
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§ 47 Dnr BU/2021:347 

Förskolan Fiskarberget alternativ kostförsörjning 

Ärendebeskrivning 

Kostchef har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda 

alternativa möjligheter för att få mat från entreprenör eller kommunens egen 

matproduktion för förskolan Fiskarberget. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-17, § 209. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande,  2020-04-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

Godkänna kartläggning om alternativa möjligheter till kostförsörjning för 

förskolan Fiskarberget. 

_______________ 
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§ 48 Dnr BU/2021:339 

Förslag till slutlig organisation för gymnasieskolans 
årskurs 1, läsåret 2021/2022 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om programutbud och 

dimensionering. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att anta förvaltningens reviderade förslag till slutlig 

organisation för gymnasieskolans samt gymnasiesärskolans årskurs 1,  

läsåret 2021/2022. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

Anta förslag på slutlig organisation för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 2021/2022. 

_______________ 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott«Instans» 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-02 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr BU/2021:340 

Återrapport till huvudman om utredning av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
- 2021-01-01 -- 2021-04-30 

Ärendebeskrivning 

Antal ”Anmälan till barn- och utbildningsnämnden om diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling” under perioden 2021-01-01 –  

2021-04-30: 

 

Förskola      3 st. 

Höglundaskolan     6 st. 

Tingvallaskolan     1 st.  

Nysäters skola     0 st.      

Svanskogs skola     4 st.      

Värmlandsbro skola     1 st.                                                                   

Botilsäters skola     1 st.  

Tegnérskolan   10 st.     

Herrgårdsgymnasiet               3 st. 

    29 st. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

Godkänna återrapporten av antal anmälda ärenden som inkommit till barn- 

och utbildningsnämnden under tiden 2021-01-01 – 2021-04-30. 

_______________ 
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§ 50  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Erica Andrén, skolchef, informerar: 

Budget 2022-2024 – besparingsförslag 
- Erica bereder ärendet inför augustinämnden. 

Ärende Skolinspektionen Tegnérskolan  
- Skolinspektionen avskriver ärendet och anser att Tegnérskolan har  

  åtgärdat bristerna. 

Insändare om skolbuss och personlig assistans 

Möte i september om Värmlandsbro och Botilsäters skolor 
- Datum bestäms i augusti 2021. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


