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Plats och tid

Gyllenhjelmssalen, Kommunhuset Strängnäs, kl. 18:00-21:00
med ajournering kl. 18:15-18:25 samt 19:40-19:55

Paragrafer

§ 33

Beslutande

Se deltagarlista på nästa sida.

Närvarande ersättare

Se deltagarlista på nästa sida.

Övriga deltagande

Se deltagarlista på nästa sida.

Utses att justera

Tiina Ihatsu Harder (L) med Lena Rundberg (C)
som ersättare

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2017-02-28

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

................................................................................
Evelina Fransson

................................................................................
Maria Antropowa Ehrnfeldt (M)

................................................................................
Lena Rundberg (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-28

Datum för anslags uppsättande

2017-02-28

Datum för anslags nedtagande

2017-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskontoret

Underskrift

Utdragsbestyrkande

................................................................
Evelina Fransson
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Deltagarlista
Beslutande
Maria Antropowa Ehrnfeldt (M)
Mats Persson (M)
Torbjörn Johansson (S)
Lars-Göran Yeudakimchikov Malmqvist (S)
Tjänstgörande ersättare
Timo Oosterveld (M)
Ludvig Malmquist (S)
Eine Pekkala (S)
Tiina Ihatsu Harder (L)
Sandra Blanksvärd (V)
Lena Rundberg (C)
Gunbritt Fransson (S)
Timo Oosterveld (M)

Notering
§§ 28-34

Ersättare för Mats Persson (M) §§ 24-27
Ersättare för vakant ledamot
Ersättare för Wailith Edstein (S)
Ersättare för Pia Steensland (KD)
Ersättare för Håkan Bertilsson (STRP)
Ersättare för Lena Scharp Sandegren (MP)
Ersättare för Birgitta Elvingson (MFP)
Ersättare för Linda Berg (SD) §§ 28-34

Ersättare
Övriga
Tony Lööw, utbildningschef
Anna Zachrisson, rektor Thomasgymnasiet
Jacob Kurkiala, verksamhetscontroller
Marie-Louise Ramevik, verksamhetscontroller
Michael Martinsson, chef centrum för språk och stöd
Gunnar Karlsson, utredare
Evelina Fransson, sekreterare
Jessica Sundqvist, registrator
Johan Dunér, Lärarnas Riksförbund
Robert Christensen, Lärarförbundet
Antal åhörare: 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 33

Dnr BUN/2016:585-032

Vissa skollagsfrågor, remissvar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. avge remissvar till Utbildningsdepartementet avseende Vissa
skollagsfrågor – del 4 i enlighet med framlagt förslag
2. beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir
nämndens beslut.
Bakgrund
Den 6 december 2016 inkom en inbjudan till Strängnäs kommun att i remissvar
lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets promemoria med förslag på
förändringar i vissa skollagsfrågor – del 4. Remissvar ska ha inkommit till
Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2017.
Beredning
Utbildningsdepartementets förslag handlar om att likställa förutsättningarna för
kommunala och enskilda huvudmän, att bestämmelser ska vara enhetliga för
olika skolformer samt om vissa förtydliganden. En sammanfattning av förslagen
återfinns på sidorna 5-6 i bilagan Promemoria, Vissa skollagsfrågor – del 4,
2016-11-30.
Berörda verksamhetschefer och tjänstemän på Utbildningskontoret har deltagit i
beredningen av ärendet.
Remissvar
Bestämmelserna om när ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag ska
återkallas ska kompletteras
SL 26 kap. 13 och 16 §§, 28 kap. 2 och 5 §§
Strängnäs kommun ställer sig positiv till förslaget. En tidsbegränsning i
bestämmelserna är befogad då förutsättningarna som föreligger vid ett
godkännande eller ett beslut kan förändras över tid.
Bestämmelserna om registerkontroll ska göras integritetsvänligare och
kompletteras
SL 2 kap. 31 och 32 §§
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Strängnäs kommun ställer sig positiv till förslaget då det underlättar
administrationen kring registerkontrollen. Det är vidare rimligt att även den som
erbjuds anställning inom gymnasie- eller gymnasiesärskolan omfattas av
registerkontroll.
Strängnäs kommun efterfrågar utöver förslaget ett förtydligande av skolans
skyldighet gällande personer som, utöver anställda och praktikanter, vistas i
skolan mer än tillfälligt. Det kan gälla exempelvis entreprenörer,
underentreprenörer eller representanter för fastighetsbolag och företag med
uppdrag i skolan.
Bestämmelserna om att yttrande ska inhämtas från en sökandes hemkommun
inför mottagande i gymnasiesärskola ska även gälla enskilda huvudmän
SL 19 kap. 29 §
Strängnäs kommun ställer sig positiv till förslaget då det är rimligt att det råder
lika förutsättningar för kommunala och enskilda huvudmän.
Bestämmelserna om undantag vid betygsättning på gymnasienivå ska vara
enhetliga för de olika skolformerna
SL 15 kap. 26 §, 18 kap. 25 och 34 §§, 20 kap. 38 § samt 21 kap. 20 §
Strängnäs kommun ställer sig positiv till förslaget då det är rimligt att
bestämmelser är enhetliga i skolformer motsvarande samma utbildningsnivå.
Bestämmelserna om betygsrätt ska ändras så att kommuner kan få sådant
tillstånd vid distansundervisning utanför skolväsendet
SL 29 kap. 24 §
Strängnäs kommun ställer sig positiv till förslaget då det är rimligt att det råder
lika förutsättningar för kommunala och enskilda huvudmän.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2016-12-22
Remiss från Utbildningsdepartementet avseende Promemorian Vissa
skollagsfrågor – del 4, 2016-11-30
Promemoria Vissa skollagsfrågor – del 4, 2016-11-30
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
______________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

