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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunhuset 31 augusti 2017 kl. 13.30 – 14.40  

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   

 M  Anders Lindahl tjänstgör för Ann-Christine  

Andreasson (C) 

 

 KD Elise Arnell  

 S Urban Jernberg   

 S Bodil Wennerström 

    

   

    

Övriga närvarande    

    

Ej tjänstgörande ersättare MBP 

S 

 

 

Henry Sandahl 

Yasin Abbes 

 

 

 

    

    

    

   

 

 

  

Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 34-35, 38 

  Johan Höglund, ekonom § 37 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-09-04 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Johanna Dahllöf   

     

 Ordförande  

  Sofia Sjöstrand  

     

 Justerare  

 Urban Jernberg   
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom an-

slag. 

 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2017-08-31 

 
Anslaget är uppsatt 2017-09-05 – 2017-09-19 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

   

   

   

Skoltillhörighet för elever på Habyskolan årskurs 4 § 34  

Skolskjuts för elever årskurs 4 från Haby till Tingvallaskolan läs-

året 2017/18 

§ 35 
 

Ändring i delegationsordningen § 36  

Delårsrapport, verksamhetsdel § 37  

Aktuella händelser § 38  
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§ 34/2017   Dnr 2017-128 61-2 

 

Skoltillhörighet för elever på Habyskolan årskurs 4 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Elever i årskurs 4 Habyskolans upptagningsområde får tillsvidare sin placering 
på Tingvallaskolan, likt årskurs 5 och 6, från hösten 2017. 
 

Ärendet 

I april 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden att elever i årskurs 5 

och 6 tillhörande Habyskolans upptagningsområde tillsvidare får sin placering 

på Tingvallaskolan. Inför skolstarten 2017/18 planeras nu att även årskurs 4 

får sin placering tillsvidare på Tingvallaskolan. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-27 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att elever i årskurs 4 Habyskolans upptagnings-

område får tillsvidare sin placering på Tingvallaskolan, likt årskurs 5 och 6, 

från hösten 2017. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 
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§ 35/2017 Dnr 2017-82 623-3 

Skolskjuts för elever i årskurs 4 från Haby till Tingvallasko-
lan läsåret 2017/18 

Arbetsutskottets beslut  
 

Skolskjuts beviljas för nedanstående elever läsåret 2017/18 till Tingvallasko-
lan:  
 
………………………….…………  … 

…………………………………  ….… 

……………………………….  ……… 

………………………….………  …… 

 

Ärende 

Elever i årskurs 5 och 6 tillhörande Habyskolans upptagningsområde hänvisas 

från och med läsåret 2015/16 till Tingvallaskolan. Från och med höstterminen 

2017 kommer även elever i årskurs 4 att ha sin skolgång på Tingvallaskolan. 

En följd av detta blir att det saknas skolskjutszon för berörda elever där det 

framgår om eleven har rätt till skolskjuts. Tingvallaskolans skolskjutszoner 

sträcker sig inte in i Habyskolans upptagningsområde. Detta medför att sär-

skilt beslut måste tas vad gäller rätten till skolskjuts för berörda elever. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-21 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att skolskjuts beviljas för nedanstående elever 

läsåret 2017/18 till Tingvallaskolan. 

…………………………   …… 

……………………………  …… 

……………………………  ….. 

…………………………………… 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

_______________ 

Skickas till 

Berörda av beslutet   
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§ 36/2017 Dnr BUN 2016-1 002-16  

 

Ändring i delegationsordningen 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Delegationsordningen förändras så förvaltningschef ges delegation för nedan-
stående punkter, samtliga med rätt att delegera vidare.  
 
9.1.1 Beslut om tillsvidareanställning  
9.1.2 Beslut om visstidsanställning över tre månader 
9.1.3 Anställning av undervisande lärare/ förskollärare utan legitimation för 
längre än 6 mån dock max 12 månader 
9.1.4 Anställning tillsvidare av lärare i modersmål samt yrkeslärare utan legi-
timation 
9.1.6 Beslut om lön vid nyanställning 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har vad gäller rätten att 

anställa delegerat det till närmaste chef. I samband med diskussioner om an-

passningar under våren 2017 konstaterade förvaltningen att förskolor och 

skolor hade väldigt olika utmaningar vad gällde att få budget inom ram de 

kommande åren. För att chefer inte ska behöva stå ensamma för obekväma 

beslut diskuterades att barn- och utbildningsnämnden skulle dra tillbaka rät-

ten att anställa tillfälligt för en del och flytta ansvaret till verksamhetschef el-

ler förvaltningschef.  

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-24 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att delegationsordningen förändras så förvalt-

ningschef ges delegation för nedanstående punkter, samtliga med rätt att de-

legera vidare.  

• 9.1.1 Beslut om tillsvidareanställning  

• 9.1.2 Beslut om visstidsanställning över tre månader 

• 9.1.3 Anställning av undervisande lärare/ förskollärare utan legitimat-

ion för längre än 6 mån dock max 12 månader 

• 9.1.4 Anställning tillsvidare av lärare i modersmål samt yrkeslärare 

utan legitimation 
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• 9.1.6 Beslut om lön vid nyanställning 

 
Beslutsgång  

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

 

 

 

________________ 
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§ 37/2017   Dnr BUN 2017-2 042-18 

 

Delårsrapport, verksamhetsdel 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Ärendet lämnas till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 

Delårsrapporten är en uppföljning av budget för årets åtta första månader (ja-

nuari till och med augusti), men innehåller även prognoser för hela året. 

Nämndernas redovisning är underlag för kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige om koncernens ekonomi och verksamhet. 

Varje nämnd och styrelse ska följa upp och ha god kontroll över den egna 

verksamheten. Uppföljning och analys av verksamhetens resultat ska rapport-

eras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utfall och prognos för drift 

och investeringar samt uppföljning av grunduppdragen för respektive huvud-

verksamhet och indikatorer för de strategiska målen utgör de viktigaste un-

derlagen för nämndens rapportering. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en rapport för perioden.  

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold och ekonom Johan Höglund redogör för 

ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att arbetsutskottet inte lämnar något förslag på beslut 

utan hänskjuter det till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 38/2017  

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 

 

- Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om ökad inflyttning till 

Skeneområdet och hur det kan påverka skolorna. 

- Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om ett elevärende. 

- Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om samverkan med Skol-

verket för bästa skola. 

- Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om ett ärende hos Barn- 

och elevombudet.  

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

________________ 

 


