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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (11) 

Sammanträdesdatum 

2015-02-26 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 

Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande 

Gunnar Sporrong (MP) 

Kristina Adolfsson (S) 

Sven Gustafsson (S) 

Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Therese Kristiansson (S) 

Mehari Tesfai (FP) 

Suzanne Johansson (C) 

Ylva Pettersson (M) 

Patrik Ragnar (M) 

Malin Larsson (MP) ersättare för Mikael Börjesson (KD) 

Oscar Ternström (SD) 

 

Ersättare: Marie Wågnert (S) 

Sebastian Zettersten (SD) 

 

Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef 

Anneli Löwhagen, sekreterare 

Camilla B Jansson, kvalitetschef 

Marie Welander, personalföreträdare 
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Justering 
 
Justerare: Kristina Adolfsson 

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 5 mars 2015 

Justerade paragrafer: § 19 till 25 

 

Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Anneli Löwhagen 

Ordförande:  

 Sebastian Clausson 

Justerare:  

 Kristina Adolfsson 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: Den 26 februari 2015 

Datum då anslaget sätts upp: Den 6 mars 2015 

Datum då anslaget tas ned: Den 27 mars 2015 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift   

 Anneli Löwhagen 
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Innehållsförteckning 
 

 

Bun § 19 Dnr 13/158   Internkontroll 2014 ............................................................................ 4 

Bun § 20 Dnr 14/216  Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare ............................. 5 

Bun § 21 Dnr 15/65  Kvalitetssammanställning läsåret 13/14 ............................................... 6 

Bun § 22 Dnr 14/204  Motion; Barn och unga – nyckeln till framtiden ................................. 7 

Bun § 23 Dnr 15/56  Information tillsynsbeslut enskilda förskolan Athena .......................... 9 

Bun § 24 Dnr 15/37  Delegationsbeslut ................................................................................ 10 

Bun § 25 Dnr 15/38  Meddelande ......................................................................................... 11 
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Bun § 19  Dnr 13/158  
 
Internkontroll 2014 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten över utförd intern-

kontroll för 2014 och lägger den till handlingarna. 

 

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Rapport över utförd internkontroll 2014 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunens revision 
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Bun § 20  Dnr 14/216 
 
Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på de 

rekommendationer som anges i granskningsrapporten och överlämnar svaret till 

kommunens revison. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunens revision har under hösten 2014 en extern granskning 

genomförts av Deloitte AB avseende ”rektors roll som pedagogisk ledare”.  

 

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef, redogjorde för rapporeten vid nämndens 

sammanträde den 18 december 2014 § 106.  

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapporten ”rektors roll som pedagogisk ledare”, november 2014 

 

Förvaltningens svar på förslag till förbättringar inom de områden som 

revisionsrapporten föreslår, den 12 februari 2015 

 

 

Bilaga Bun § 20/2015 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunens revision 

 

  



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE  1 (2) 

2015-02-26 Bilaga 
 Bun § 20/2015 

 

 
 
 
 

Dnr Bun 14/216 

Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 

Förslag på förbättringar inom de områden som revisions-
rapporten föreslår 

 Diskutera och fastställ de viktigaste sakerna som en pedagogisk 

ledare/ rektor förväntas göra i stort samt kommunicera det i hela 

organisationen.  

Förslag; 

Förvaltningen kommer via ledningsgruppen arbeta med begreppet pedagogisk 

ledare på alla nivåer i organisationen. Kommunikation kring det pedagogiska 

ledarskapet ska vara regelbundet återkommande vid de tillfällen nämnden 

möter cheferna.  

 

 Förbättra analyserna av skolornas resultat samt utveckla förslag till 

åtgärder, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Förslag; 

Nämnden har ett etablerat systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete ska 

utvecklas ytterligare och ledningsgruppen kommer att starta upp ett process-

arbete under våren som omfattar ett bättre analysarbete.  

 

 Säkerställ att rektorernas styrning av det pedagogiska 

utvecklingsarbetet sker mot de fastställda åtgärderna i kvalitets-

sammanställningarna.  

 Säkerställ att rektor förändrar aktiviteter och förhållningssätt i 

undervisningen så att de ligger i linje med fastställda åtgärder i 

kvalitetssammanställningar.  

Förslag; 

Nämnden styr arbetet via internkontroll så att utveckling sker via de fast-

ställda åtgärderna i kvalitetssammanställningar.  

  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE  2 (2) 

2015-02-26   

 Arbeta med de attityder som kan verka hindrade för utvecklings- 

och förändringsarbete i organisationen.  

Förslag; 

Kommunen har påbörjat ett ledarskapsprogram som omfattar alla chefer i 

kommunen. Inom detta program ligger attityd- och förändringsarbete.  

 

 Arbeta med att söka administrativ avlastning för rektorer.  

Förslag; 

Förvaltningen kommer att arbeta med att synliggöra förståelse och kunskap 

kring bland annat ekonomi och budget arbete som avlastning för rektorerna 

kommer en utbildningsprocess att starta på alla nivåer.  

 

 Se kontinuerligt över alla rektorers uppdrag samt antalet anställda 

så att för-delningen mellan rektorerna hålls så jämn som möjligt.  

Förslag; 

Skollagen styr genom att varje enhet enbart får ha en rektor. Det innebär att 

det geografiska läget påverkar antalet anställda och antalet elever samt att det 

därför varierar. Förvaltningen ser dock över arbetsbelastning och stöd för 

rektorerna.  

 

 Säkerställ att pedagogerna i organisationen har erforderlig 

bedömarkompetens. 

Förslag; 

Utifrån implementeringen av ny skollag och nya läroplaner pågår ett utveck-

lingsarbete där kompetens i betyg och bedömning ingår. Förvaltningen 

ansvarar för att; 

 Det sker samrättning av nationella prov för ökad kunskap och förståelse.  

 Alla pedagoger ingår i ett utvecklingsarbete som heter ”bedömning för 

lärande”. 

 Förstelärarna har som uppdrag att bidra och stärka kompetensen kring 

bedömning.  
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Bun § 21  Dnr 15/65 
 
Kvalitetssammanställning läsåret 13/14 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens kvalitetsredovis-

ning för läsåret 2013/2014 och lägger den handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetssammanställning för läsåret 13/14 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Samtliga chefer inom BUF 
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Bun § 22  Dnr 14/204 
 
Motion; Barn och unga – nyckeln till framtiden 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommun-

fullmäktige att avslå motionen. 

Yttrande 

För att sätta ett ökat fokus på förebyggande och främjande insatser inom de 

verksamheter som främst riktar sig till barn, unga och familjer har ett stort antal 

kommuner i olika former startat sociala investeringsfonder de senaste åren. 

 

Det är ambitioner som barn- och utbildningsnämnden delar och som ingår i vårt 

uppdrag. Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar redan med omsorgsför-

valtningen för att förebygga barns och ungas utanförskap genom Edvinarbetet. 

Barn- och utbildningsnämnden vill fortsätta detta arbete och avser att tillsammans 

med omsorgsnämnden ta fler gemensamma initiativ och se över de förutsätt-

ningar som finns för att ytterligare stärka samverkan kring barnens uppväxtvillkor 

genom förebyggande insatser och aktiviteter.  

 

För barn- och utbildningsnämndens del innebär det att inom ramen för nämndens 

verksamhet och ekonomiska förutsättningar överväga alternativa handlingsvägar 

utifrån motionens intentioner. 

 

När det gäller Miljöpartiets yrkanden om att avsätta fem miljoner och att fortsätt-

ningsvis göra avsättningar genom ekonomiska överskott och kommunala bolags-

vinster anser barn- och utbildningsnämnden att det är en fråga för de politiska 

partierna inför kommande budgetberedning i Skara kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen ”barn och unga – nyckeln till 

framtiden” på remiss från kommunstyrelsen den 29 oktober 2014 § 214  

 

Magnus Gunnarsson (MP) med flera yrkar i sin motion att fem miljoner kronor 

ska avsättas för att starta upp en social investeringsfond. Fondens medel ska vara 

avsedda att investeras i barns och ungas trygga uppväxt i Skara kommun. 

Avsättningen till fonden ska fortsättningsvis ska göras från ekonomiska överskott 

och kommunala bolagsvinster. Form och förutsättningar för fonden och dess 
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användning tas fram av representanter från omsorgsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden tillsammans med tjänstemän från de respektive förvalt-

ningarna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 29 oktober 2014 § 214 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 § 73 

Miljöpartiets motion ”barn och unga – nyckeln till framtid”, dat 140929 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 23  Dnr 15/56 
 
Information tillsynsbeslut enskilda förskolan Athena 

Camilla B Jansson, kvalitetschef, redogör för utförd tillsyn på enskilda förskolan 

Athena. 

 

 ________  
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Bun § 24  Dnr 15/37 
 
Delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utförda delegationsbeslut enligt 

förteckning nummer 3/2015. 

 

Bilaga Bun § 24/2015 

 ________  

 

  



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

FÖRTECKNING Bilaga Bun § 24/2015  

DELEGATIONSBESLUT Dnr  1 (2) 

Nr 3/2015 Bun 15/37  
 

 
 

Delegationsbeslut 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 26 februari 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

9. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande till Skolinspektionen i ärendet om 

skolsituationen för elev vid Djäkneskolan 

Bun dnr 

14/112 

10. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut om skolskjuts Bun dnr 

15/42 

11. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut om skolskjuts Bun dnr 

15/19 

12. Annelie Eriksson, elevhälsa chef Beslut om reducerad förskoleavgift för barn 

1-3 år vid behov av särskilt stöd i sin 

utveckling 

Bun dnr 

15/44 

13. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut om vårdnadsbidrag Bun dnr 

15/52 

14. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut om skolskjuts Bun dnr 

15/54 

15. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut om skolskjuts Bun dnr 

15/47 

16. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut om tilläggsbelopp Bun dnr 

15/46 

17. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Beslut om avstängning från barnomsorg Bun dnr 

15/59 

18. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Beslut om avstängning från barnomsorg Bun dnr 

15/58 

19. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Beslut om avstängning från barnomsorg Bun dnr 

15/57 

20. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut om vårdnadsbidrag Bun dnr 

15/64 
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NR FRÅN ÄRENDE DNR 

21. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut om skolskjuts Bun dnr 

15/62 

22. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut om skolskjuts Bun dnr 

15/60 

23. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande till Skolinspektionen i ärendet rätt 

till särskilt stöd samt skyldighet att motverka 

kränkande behandling vid förskolan 

Skattkistan. 

Bun dnr 

15/48 

24. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut om skolskjuts Bun dnr 

15/43 

25. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Ansökan om statsbidrag för omsorg på 

obekväm tid 2015 

Bun dnr 

15/69.1 

26. Camilla B Jansson, kvalitetschef Ansökan om statsbidrag för barn som vistas i 

landet utan tillstånd vårterminen 2015 

Bun dnr 

15.63.1 

27. Camilla B Jansson, kvalitetschef Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande 

åtgärder inom förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet till kommuner som 

tillämpar maxtaxa 2015 

Bun dnr 

14/246.4 

28. Camilla B Jansson, kvalitetschef Ansökan om statsbidrag för karriärtjänster 

205/2016 

Bun dnr 

15/55.1 

29. Camilla B Jansson, kvalitetschef Ansökan om statsbidrag för 

personalförstärkningar inom elevhälsan 2015 

Bun dnr 

15/50.1 
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Bun § 25  Dnr 15/38 
 
Meddelande 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda meddelande enligt 

förteckning nummer 4/2015. 

 

Bilaga Bun § 25/2015 

 ________  
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MEDDELANDELISTA Dnr  1 (2) 

Nr 4/2015 Bun 15/38  
 

 
 
 
 

Meddelandelista 

Sammanställning av anmälda meddelande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 26 februari 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

46. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Tjänsteanteckning om upphävd avstängning Bun dnr 

14/209 

47. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Tjänsteanteckning om upphävd avstängning Bun dnr 

15/18 

48. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Tjänsteanteckning om upphävd avstängning Bun dnr 

15/17 

49. Solveig Oscarsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/7.1 

50. Folkhälsorådet i Skara Protokoll från sammanträde 2015-01-20  

51. Kommunala Pensionärsrådet Protokoll från sammanträde 2015-01-22  

52. Jytte Rixman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/6.1 

53. Jytte Rixman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/6.2 

54. Maria Uvenfors Carlsson, 

förskolechef 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/40.1 

55. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.3 

56. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.4 

57. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.5 
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NR FRÅN ÄRENDE DNR 

58. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.6 

59. Mia Skola AB Överklagan till förvaltningsrätten Bun dnr 

14/241 

60. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.7 

61. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.8 

62 Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/5.1 

63. Solveig Oscarsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/7.2 

64. Jytte Rixman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/6.3 

65. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.9 

66. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.10 

67. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.11 

68. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.5 

69. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.4 

 


