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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 31 Val av justerare
§ 32 Fastställande av föredragningslistan
§ 33 Prioriteringsregler vid skolplacering förskoleklass
§ 34 Avgifter barnomsorg vid begränsade öppethållande
§ 35 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 36 Aktuellt i verksamheten
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att Elin Luckmann (SD) jämte ordförande justerar 
protokollet från dagens möte.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utse Elin Luckmann (SD) att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslistan i enlighet med utskickat förslag.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Prioriteringsregler vid skolplacering förskoleklass 
BUN 2020.0051

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar att när vårdnadshavare väljer skola till 
barn som ska börja förskoleklass ska vårdnadshavares önskemål i så hög utsträckning 
som möjligt mötas.
I årets skolvalsprocess har vårdnadshavarna fått möjlighet att önska en placering för sitt 
barn och i de allra flesta fall kan barnet placeras enligt vårdnadshavares önskemål.
Om plats inte kan erbjudas på den skola som vårdnadshavarna önskat, beroende på att det 
är fler sökande till skolan än det finns plats till, måste urval ske. Dessa urval ska vila på 
principer som huvudman fastställer.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till prioriteringsregler som 
arbetsutskottet föreslås fastslå.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef grundskola, 2020-03-31
Prioriteringsregler vid skolplacering, verksamhetschef grundskola, 2020-03-31

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta prioriteringsregler för skolplacering vid skolval till förskoleklass enligt förslag.
____

Beslut skickas till 
Samtliga rektorer grundskola
Administratör förvaltning

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Avgifter barnomsorg vid begränsade öppethållande 
BUN 2020.0052

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att om situation uppstår med anledning av 
pandemi och folkhälsomyndigheten rekomenderar stängning av förskolor och fritidshem 
är kommunen skyldiga att tillhandahålla omsorg för de barn vars föräldrar har 
samhällsnyttig funktion.Det kan innebära att de som är arbetslösa, föräldralediga eller kan 
arrangera omsorg på egen hand inte erbjuds plats i omsorgen under denna tid.
I de fall förskolan och fritidshemmet begränsar sin service är kommunen skyldig att 
betala tillbaka avgiften.

För att tillse att de som drabbas av förskolans och fritidshemmets stängning blir 
kompenserade samt att tillse att de som arbetar inom samhällsnyttig verksamhet, och med 
stor sannolikhet arbetar mer än normalt, inte blir betalningsskyldiga vid den 
avgiftskontroll som genomförs vid ett senare tillfälle är förslaget att samtliga 
vårdnadshavare blir avgiftsbefriade under den period som förskolan och fritidshemmet 
håller stängt.
Detta kommer också att medföra en minskning av det administrativa arbetet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef förskola, 2020-03-31

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att samtliga vårdnadshavare blir avgiftsbefriade under den 
period som förskolan och fritidshemmet håller stängt med anledning av pandemi.
___

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-viruset) 
BUN 2020.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att kommunen sedan ett par veckor befinner 
sig i stabsläge och samtliga förvaltningar arbetar tillsammans för att stötta upp i de 
verksamheter det behövs som mest.
 
Förvaltningen är nu inne på tredje veckan med distansundervisning för gymnasiet och 
vuxenutbildning och har beslutat att förlänga distansundervisningen i första hand till den 
30.e april.
För för- och grundskolorna pågår undervisningen i så stor utsträckning som 
möjligt. Ambitionen är att kunna hålla för- och grundskolorna öppna.
 
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar att det har skett en kartläggning av 
frånvaro av av elever och personal på grundskolan. Frånvaron var hög kring stängningen 
av gymnasieskolan men har nu planat ut och ligger på runt 10-20 %. Men det skiljer sig 
mycket åt mellan de olika enheterna.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar att Skolinspektionen kommer att hålla sin 
huvudmannagranskning som planerat tisdagen den 19 maj. Dock kommer mötet med 
Skolinspektionen ske via telefon eller teamsmöte, inga fysiska möten äger rum.
 
Rekryteringen av rektor på Snyggatorpsskolan är klar och Marie Gärdby är ny rektor för 
skolan. Rekrytering av rektor för vuxenutbildningen pågår och är med stor 
sannolikhet klar i veckan.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diksutera informationen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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