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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 10 
 
Tillämpningsregler förskola och fritidshem 
2021/23 
 
Sammanfattning 
Rektor från förskolan Annjeanett Tranberg-Hansen deltar på dagens sammanträde via 
länk. 
 
Revideringar har gjorts i tidigare tillämpningsregler. 
 
De nya tillämpningsreglerna är förtydligande bland annat gällande omsorg på obekväm 
arbetstid, omsorg vid vila inför nattarbete och omsorg för studietid vid självstudier. 
 
Ändringar gäller även för vistelsetid vid allmän förskola där barn erbjuds 15 timmar i 
veckan tre timmar per dag kl. 09.00-12.00. 
Barn som inte omfattas av allmän förskola till exempel vårdnadshavare som är 
föräldralediga, arbetssökande eller på grund av särskilda behov erbjuds (avgiftsbelagd) 
plats 15 timmar i veckan tre timmar per dag kl. 09.00-12.00. 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 

  
 
att antaga föreslagna reviderade tillämpningsregler, samt 
 
att redovisa till nämnden i mars att texten för fakturering för tillämpningsreglerna är i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Skolchef 
Rektor förskolan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 11 
 
Bokslut 2020 
2021/25 
 
Sammanfattning 

 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar muntligen och skriftligen 
årsredovisningen för år 2020. 
 
Verksamhetsåret 2020 är generellt starkt präglat och påverkat av Coronapandemin i alla 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
Barn och utbildningsnämnden visar ett positivt utfall på 2 867 tkr för helåret 2020. Det 
har varit ett oberäkneligt år i Coronapandemin där verksamheterna brottats med 
situationer som aldrig tidigare upplevts. Det har stundom sett dystert ut då 
sjukfrånvaron ökat mer än förväntat men där sedan oväntade kompensationer har 
kommit som nästintill fullkompenserat för all sjukfrånvaro. I bokslutet har även 
verksamhetsårets lönerevision intäktskompenserats retroaktivt med 2 004 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för 2020 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 12 
 
Förvaltningschef informerar 
2021/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson informerar muntligen om: 
 

 Att det idag flaggas på halv stång på Centralskolan med anledning av att en elev i 
årskurs 4-6 har avlidit. 

 Medarbetarenkäten 2020 
 Trygghet 2021 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 13 
 
Ordförande informerar 
2021/4 
 
Sammanfattning 
Vice ordförande Kim Svitzer (PF) har ingen information att delge nämnden. 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 14 
 
Anmälningsärende Arbetsmiljö 
2021/5 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljörapport KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö: 2021-5, 
2021-10, 2021-14, 2021-15, 2021-18, 2021-19, 2021-20, 2021-21, 2021-23, 2021-24 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 15 
 
Delgivningar 
2021/6 
 
Sammanfattning 
Inga delgivningar föreligger. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 16 
 
Delegering 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Enligt gällande delegationsordning (Dnr 2019.110) anmäles följande beslut fattade på 
barn- och utbildningsnämndens uppdrag: 
 
a.) Beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan 2021-01-12, delegat 

rektor Centralskolan 7-9 
b.) Distans/fjärrundervisning högstadiet Centralskolan 7-9, 23 januari 2021 till och med 

den 21 februari 2021, delegat ordförande. 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 17 
 
Centrala mål februari 2021  Kunskaper, betyg och bedömning 
hösten 2020 
2021/24 
 
Sammanfattning 

 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 
Utifrån rektorernas analyser är den stora utmaningen barns och elevers språkutveckling. 
Alla verksamheter arbetar med detta, men har kommit olika långt och nya insatser 
behöver göras. Elever som kommer till Sverige sent i sin skolgång har svårt för att lära 
sig både svenska och engelska innan de går ut grundskolan. Här har det satts in 
specialpedagogiskt stöd och gjorts personalförstärkningar. Elever behöver få utbildning 
i hur de kan använda sina kompensatoriska hjälpmedel för att få ut mesta möjliga av sitt 
lärande.  
Även i de yngre åldrarna behöver språket förstärkas och framförallt läsförståelsen. Det 
arbetas nu intensivt med mindre grupper kring detta. I förskoleklass är hälsopedagogen 
inne och läser med barnen.  
På fritids arbetar man också med språket, men vi ser att personalens brist på utbildning 
påverkar kvalitén i detta arbete. 
Förskolorna fortsätter även de med sitt språkutvecklande arbete, men de upplever att de 
inte får ut den effekt på de insatser som har gjorts. Under 2021 kommer de med hjälp av 
statsbidrag att göra en satsning på språkstödjare till barn med annat modersmål än 
svenska. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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