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Anders Karlsson (MP) 
Arlette Lacabanne Raber (KD) 
Rolf Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Johanna Ekeroth (S) 
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 BUN/2018-0001 

BUN § 14 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Rekrytering 

Rekrytering av ny rektor till Strömstiernaskolan pågår och kommer att avslutas 
inom kort. Samarbetet med rekryteringsföretaget fortsätter med syftet att få fler 
sökande, men har hittills inte gett något tydligt resultat vilket innebär att 
företaget inte anlitas för rekrytering av gymnasierektor som startar i februari. 

Rekrytering av ny IT-samordnare pågår och intervjuer genomförs under februari. 

Måltidsorganisationen 

Omorganisationen av vilket kök som tillagar maten till äldreomsorgen är 
genomförd och processad inom verksamheten. Det har varit inkörningsproblem, 
men de har lösts gemensamt av kökscheferna. Rekrytering av en kökschef och en 
vikarierande kökschef pågår. 

Arbetslivsenheten har meddelat att de startat en översyn av överenskommelsen 
om matleveranser till äldre i eget boende. Det finns inget avtal om 
matleveranserna. Förändringar av överenskommelsen kan medföra ökade 
kostnader för barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningschefen och förvaltningens controller har genomfört samtal med 
kostchefen och kökscheferna om nödvändigheten att anpassa 
måltidsverksamhetens kostnader till budgeten för 2018. Fokus kommer att ligga 
på att minska livsmedelskostnaderna. 

En uppföljning av nuvarande ledningsorganisation, med en kostchef och tre 
kökschefer kommer att genomföras under våren och rapporteras till nämnden. 

Koster skola 

Förskolläraren kommer att gå i pension under året och även läraren har aviserat 
önskemål om att gå i pension. Rektor Eva Stigberg arbetar tillsammans med 
förvaltningen med rekrytering. Nuvarande lärare kan fortsätta terminsvis tills en 
lösning finns. 

Dialog AU och FSG 

På önskemål av FSG har dialog om skolutveckling startats mellan politiker och 
fackliga. Första dialogen genomfördes 171213 och behandlade arbetsmiljö-, 
rekryterings- och budgetfrågor. Nästa dialog planeras till 180301. 
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Projekt 

Förvaltningen deltar och erbjuds delta i ett flertal projekt. Strömstad har fått en 
plats i kulturprojektet ”Mer för fler” 2018, men har begärt att få avstå och  
återkommer 2019. Vi deltar i EU-projektet ”En skola för alla” och förslag på 
aktiviteter ska meddelas senast 180401. Vi deltar fortsatt i ”Skapande skola” där vi 
under många år fått medel för att genomföra olika kulturaktiviteter. Biträdande 
rektor Marie-Louise Mattila ansvarar för ansökning och planering. 

Mellegårdens förskola 

Slutkostnaden för byggnation av Mellegårdens förskola är 9,6 miljoner. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 12 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att notera informationen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0002 

BUN § 15 Förskola 2018 - övergripande information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att vid händelse av platsbrist inom förskolan vårterminen 2018 uppdra åt 
barn- och utbildningsförvaltningen att i första hand erbjuda 
vårdnadshavare som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande de 
förskoleplatser som finns kvar eller som uppstår genom att barn slutar 
förskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Rossö förskola. 

Utegruppen på Rossö förskola startade i de tillfälliga lokalerna 170129. Miljö- och 
byggnadsnämnden meddelade bygglov 170125. Arbetet med att planera för 
fortsatt verksamhet för utegruppen, från höstterminen i befintliga lokaler, startar 
i mitten av februari. 

Prioritering av förskoleplatser till vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller 
studerar. 

Under våren kan det uppstå svårigheter att erbjuda förskoleplats inom fyra-
månaders-perioden till de som önskar plats. Förvaltningen och ordförande Kerstin 
Karlsson föreslår därför att, under vårterminen 2018, kommer barn till 
vårdnadshavare som arbetar eller studerar att i första hand erbjudas de 
förskoleplatser som finns kvar eller som uppstår genom att barn slutar förskolan. 

Sedan frågan behandlades i arbetsutskottet har förvaltningschefen ytterligare 
handlagt frågan och har ett nytt förslag enligt tjänsteskrivelsen. 

Ledamoten Lena Sundberg (S) anför att det vore bra om även barn till 
vårdnadshavare som aktivt söker arbete prioriteras vid erbjudande om 
förskoleplats. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 13 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att notera informationen 

2) att under vårterminen 2018 kommer barn till vårdnadshavare som 
arbetar eller studerar i första hand att erbjudas de förskoleplatser som 
finns kvar eller som uppstår genom att barn slutar förskolan. 
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Förvaltningschefens förslag till beslut 
3) att vid händelse av platsbrist inom förskolan vårterminen 2018 uppdra åt 

barn- och utbildningsförvaltningen att i första hand erbjuda 
vårdnadshavare som arbetar eller studerar de förskoleplatser som finns 
kvar eller som uppstår genom att barn slutar förskolan 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

4) att besluta enligt första att-satsen i arbetsutskottets förslag samt 
förvaltningschefens förslag med tillägget att även barn till aktivt 
arbetssökande ska prioriteras vid erbjudande om förskoleplats. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0153 

BUN § 16 Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn 
Strömstiernaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att bjuda in tf rektor Reimer Johansson och biträdande rektor Mercedes 
Carnet till nämndens möte 180215 eller 180322 beroende på när det nya 
beslutet kommer. 

3) att dra tillbaka förslaget att konsulten från Tänk Om bjuds in till nämnden 
i samband med ett av sina besök på Strömstiernaskolan 

  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot nämndens beslut gällande 
tredje att-satsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Skolinspektionen har varit på uppföljningsbesök på Strömstiernaskolan 180124-
180125. Den noterar att utvecklingsarbete pågår inom de utpekade 
förbättringsområdena, men att det särskilt inom området Studiero återstår 
förbättringsbehov. Ett nytt beslut från Skolinspektionen förväntas under februari, 
men har ännu inte kommit. Nämnden föreslås bjuda in tf rektor Reimer Johansson 
och biträdande rektor Mercedes Carnet till nämndens möte 180322.  Även 
konsulten från Tänk Om föreslås bjudas in till nämnden i samband med ett av sina 
besök på Strömstiernaskolan, om tider inte passar med nämndens möten övergår 
inbjudan till ett möte med arbetsutskottet. 

Den socialdemokratiska gruppen argumenterar för vikten av att hela nämnden får 
träffa konsulten från Tänk Om. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att notera informationen 

2) att bjuda in tf rektor Reimer Johansson och biträdande rektor Mercedes 
Carnet till nämndens möte 180215 eller 180322 beroende på när det nya 
beslutet kommer. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-02-15  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

3) att konsulten från Tänk Om bjuds in till nämnden i samband med ett av 
sina besök på Strömstiernaskolan, om tider inte passar med nämndens 
möten övergår inbjudan till ett möte med arbetsutskottet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamoten Rolf Pettersson (S): 

4) att hela nämnden ska träffa konsulten från Tänk OM, som får anpassa sitt 
besök till något av nämndens möten. 

Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

5) att dra tillbaka förslaget att konsulten från Tänk Om bjuds in till nämnden 
i samband med ett av sina besök på Strömstiernaskolan 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt de 
två första att-satserna i arbetsutskottets förslag  och finner att så är fallet. 

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
ordförandes förslag gällande den tredje att-satsen och finner att så är fallet. 
Votering begärs. 

Ordförande ställer proposition mellan Rolf Petterssons förslag och ordförandes 
förslag. Den som röstar JA stödjer Rolf Petterssons förslag och den som röstar NEJ 
stödjer ordförandes förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag. 

Omröstningsresultat 
JA-röster: 

o Rolf Pettersson 

o Lena Sundberg 

o Johanna Ekeroth 

NEJ-röster: 

o Hans-Inge Sältenberg 

o Elisabeth Johansson 

o Kerstin Karlsson 

o Anders Karlsson 

o Arlette Raber Lacabanne 

o Marie Edvinsson Kristiansen 
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 BUN/2018-0009 

BUN § 17 Mål och budget 2017 - bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och 

utbildningsnämndens bokslut och årsredovisning för 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson föredrar ärendet. 

Förvaltningschefen har färdigställt ett förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2017. Förslaget innehåller dels en ekonomisk 
redogörelse och dels en verksamhetsredogörelse.  Barn- och utbildningsnämnden 
visar ett överskott jämfört med budget för 2017 med 0,1 Mkr. Nettoeffekten av 
semesterlöneskuldsökningen (-2,1 Mkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre (+ 
0,8 Mkr) försämrar nämndens resultat med 1,3 Mkr. Trots att barn- och 
utbildningsnämndens totala resultat är positivt jämfört med budget finns 
budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning och bokslut 
Tjänsteskrivelse - Mål och budget 2017 - Årsredovisning och bokslut 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och 
utbildningsnämndens bokslut och årsredovisning för 2017 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0137 

BUN § 18 Motion 2017 - Väderskyddade lekytor på 
förskolor (S) 

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ställa sig bakom förvaltningens handlingsplan 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Barn-  och utbildningsnämnden behandlade den 16 november 2017 motionen om 
väderskyddade lekytor på förskolor och beslutade då att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att presentera en handlingsplan för till-skapandet av solskydd på 
kommunens förskolor. 

Förvaltningen har tillsammans med förskolecheferna gjort en prioriteringsordning 
så att samtliga förskolor inom en treårsperiod kommer att få solskyddade lekytor. 
Byggnationen planeras och genomförs i samarbete med Strömstadlokaler. 

Kostnaden beräknas till ca 100 000:- per solskydd och täcks via en omdisponering i 
investeringsbudgeten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ang. handlingsplan för tillskapandet av väderskyddade lekytor på 
förskolor 
Handlingsplan för tillskapandet av väderskyddade lekytor på förskolor 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1) att ställa sig bakom förvaltningens handlingsplan 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-02-15  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 BUN/2017-0225 

BUN § 19 Remiss 2017 -  Jämlikhetsplan Strömstads 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ställa sig bakom förslaget till jämlikhetsplan 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden har under november 2017 fått förslaget till 
Jämlikhetsplan Strömstad Kommun på remiss för yttrande. Tyvärr hann ärendet 
inte hanteras innan remisstiden gick ut 171130 och därefter har ärendet inte 
heller behandlats. Nämnden har fortsatt möjlighet att yttra sig över 
Jämlikhetsplanen eftersom den ännu inte är behandlad av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser - Jämlikhetsplan Strömstad Kommun. 
Förslag till Jämlikhetsplan Strömstad Kommun. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att ställa sig bakom förslaget till jämlikhetsplan 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0028 

BUN § 20 Interkommunala priser 2018 - 
gymnasieskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att anta förvaltningschefens förslag till interkommunala priser för 

gymnasieskolan 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet. 

Prislistan anger de interkommunala priserna för 2018 gällande elever från andra 
kommuner som studerar i Strömstads kommun inom gymnasieskolan. Beloppen 
är framräknade med utgångspunkt från Svenska kommunförbundets kalkylmodell. 
Hänsyn har tagits till de kostnadsförändringar som den allmänna löne- och 
prisutvecklingen och förändrade personalförsäkringsavgifter medför. Beloppen 
som finns angivna i prislistan inkluderar avgifter för skollunch och läromedel, dock 
inte kostnad för resor. Eventuella merkostnader för elever med särskilda behov 
tillkommer. 

Elevavgift kommer att debiteras hemkommunerna med angivna terminsbelopp 
för varje elev som finns inskriven på respektive utbildning den 15 februari samt 
den 15 september 2018. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 18 
Tjänsteskrivelse Interkommunala priser 2018 - gymnasieskolan inkl. bilaga med 
priser. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att anta förvaltningschefens förslag till interkommunala priser för gymnasieskolan 
2018  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0029 

BUN § 21 Utredning multifunktionellt kök (2018) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ställa sig bakom en fortsatt projektering av ett multifunktionellt kök i 

fastigheten Mekanikern enligt genomförd förstudie 

Reservationer 
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot nämndens beslut. Gruppen menar 
att utredningen är ofullständig och att den behöver kompletteras med en för-
studie gällande 2 till 3 kök. 

Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverar sig mot nämndens beslut. 
Hon anser att utredningen behöver kompletteras med en utredning där 
alternativet med 2 till 3 tillagningskök belyses samt en tydligare ekonomisk 
redovisning av de olika alternativen.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende 
kapacitet, kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts har beslutat att översända underlaget gällande 
förstudien på remiss till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden med 
svar senast 2018-02-22. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 19 
KSAU § 04 Utredning multifunktionellt kök 
Tjänsteskrivelse Gary Lyckell 180108 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 180108 
Samlat beslutsunderlag - Köksutredningen (2016-12-14 - version 2.0) 
Bilaga Ritning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att ställa sig bakom en fortsatt projektering av ett multifunktionellt kök i 
fastigheten Mekanikern enligt genomförd förstudie 

Ledamoten Rolf Pettersson (S): 

2) att utredningen ska kompletteras med att alternativet 2-3 tillagningskök 
utreds 
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Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C), Elisabeth Johansson (C) och Anders 
Karlsson (MP) yrkar på bifall till ordförandes förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. Votering begärs. 

Ordföranden ställer proposition mellan Rolf Petterssons förslag och ordförandes 
förslag. Den som röstar JA stödjer ordförandes förslag och den som röstar NEJ 
stödjer Rolf Petterssons förslag. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag. 

Omröstningsresultat 
JA-röster: 

o Hans-Inge Sältenberg 

o Elisabeth Johansson 

o Kerstin Karlsson 

o Anders Karlsson 

o Arlette Raber Lacabanne 

NEJ-röster: 

o Rolf Pettersson 

o Lena Sundberg 

o Johanna Ekeroth 

o Marie Edvinsson Kristiansen 
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 BUN/2017-0083 

BUN § 22 Projekt 2017 - Om- och tillbyggnad 
Bojarskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige har 170620 beslutat om en om- och tillbyggnad av 
Bojarskolan till en kostnad av 42 miljoner. Under projekteringsarbete har olika 
förslag kommit fram som skulle skapa en skola som på längre sikt kan lösa 
förvaltningens behov av lokaler. Genom att flytta ut slöjd- och/eller 
musikundervisningen i den planerade tillbyggnaden skulle även Valemyrsskolans 
kommande lokalbehov kunna lösas. Det nya förslaget innebär en ökad kostnad. 

Vid nämndes sammanträde 180125 uppdrogs åt förvaltningschefen att 
återkomma med ett tydligt och genomarbetat underlag till nästa nämndmöte då 
beslut ska fattas. Underlaget ska visa de tre olika alternativen som tagits fram; det 
alternativ som kommunfullmäktige fattat beslut om samt ytterligare två alternativ 
som innebär förbättringar för fritidsverksamheten, musik- och 
slöjdundervisningen. 

Förvaltningschefen har haft nya samtal med Strömstadlokaler där frågan ställts 
om utbyggnaden kan ske i två etapper, där etapp 1 omfattar ombyggnaden av 
nuvarande förskolelokaler och etapp 2 är om- och tillbyggnaden som omfattar 
idrottshall, kök, matsal, slöjdsalar och musiksal samt personalens arbetsrum. 
Etapp 1 är gemensam för de tre alternativen. Planen är fullt möjlig och innebär att 
inget beslut om etapp 2 behöver fattas i nuläget. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 20 
Tjänsteskrivelse - Om- och tillbyggnad Bojarskolan 
  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0004 

BUN § 23 Verksamhetsuppföljning 2018 - 
Vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ärendet behandlas vi nämndens sammanträde 180322. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon ber att få återkomma med ärendet vid 
nämndens möte 180322. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att ärendet behandlas vi nämndens sammanträde 180322. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0027 

BUN § 24 Rutin - Skyddade personuppgifter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att fastställa förvaltningens förslag till anvisningar för hantering av barn 

och elever med skyddade personuppgifter 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Strömstad har 2017-09-21 beslutat om Policy om skyddade 
personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag. 

Varje nämnd ska göra en noggrann genomgång av sin verksamhet och vid behov 
upprätta anvisningar för hanteringen av skyddade personuppgifter inom den egna 
verksamheten. I Strömstad finns idag ett ökande antal barn och elever med 
skyddade personuppgifter. Denna grupp lever ofta under pressade 
omständigheter och konsekvenserna av bristfällig hantering kan bli mycket 
allvarliga för den enskilde. Det är angeläget att kommunens verksamheter 
hanterar skyddade personuppgifter på ett enhetligt och säkert sätt. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 22 
Policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer för nämnder och bolag 
Anvisningar - Hantering barn och elev med skyddade personuppgifter 
Tjänsteskrivelse - Anvisningar skyddade personuppgifter 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att fastställa förvaltningens förslag till anvisningar för hantering av barn 

och elever med skyddade personuppgifter 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden kan  besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0089 

BUN § 25 Verksamhetsutveckling 2017 - Fritidsgården 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ge chefen för barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i dialog 

med kommunledningsförvaltningen ta fram ett konkret förslag till 
fritidsgårds-verksamhetens organisatoriska placering 

2) att förslaget också ska innehålla en tidplan och en ekonomisk 
konsekvensanalys 

3) att förslaget ska presenteras och behandlas på nämndens sammanträde i 
mars 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

I april 2017 presenterade kommunens fritidsansvarige Kurt Dahlberg ett förslag till 
förändrad fritidsgårdsverksamhet för barn- och utbildningsförvaltningen. 
Nämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget och gav tf. förvaltningschefen i 
uppdrag att verkställa förslaget (BUN §46 2017-04-20).  Uppdraget att konkret 
genomföra förslaget gavs till fritidsgårdens chef Annika Wilhelmsson och 
fritidsansvarige Kurt Dahlberg. Senast i januari 2018 skulle en skriftlig 
återrapportering ske till barn- och utbildningsförvaltningen, vilket också har skett. 
I uppdragsbeskrivningen ingick också, att vid behov, lyfta 
fritidsgårdsverksamhetens organisatoriska placering om det skulle gynna 
verksamhetens genom-förande och måluppfyllelse. I den skriftliga 
återrapporteringen lyfts frågan. Mot bakgrund av detta föreslår chefen för barn- 
och utbildningsförvaltningen att ett konkret förslag på fritidsgårdsverksamhetens 
organisatoriska placering tas fram i syfte öka förutsättningarna för verksamhetens 
måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 23 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsutveckling 2017 - Fritidsgårdsverksamhet  
Utveckling av framtida fritidsgårdsverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att ge chefen för barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i dialog 

med kommunledningsförvaltningen ta fram ett konkret förslag till 
fritidsgårds-verksamhetens organisatoriska placering 

2) att förslaget också ska innehålla en tidplan och en ekonomisk 
konsekvensanalys 

3) att förslaget ska presenteras och behandlas på nämndens sammanträde i 
mars 2018 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0003 

BUN § 26 Återrapportering 2018 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att lägga ärendet till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon har fattat beslut om läsårstiderna läsåret 18-19. 
Tiderna är synkroniserade med de kommuner i vårt närområde vars 
gymnasieelever använder gemensamma skolskjutsar. Läsårets struktur 
överensstämmer med innevarande läsår. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 24 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att lägga ärendet till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0253 

BUN § 27 Folkhälsorådet 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten i folkhälsorådet Marie Edvinsson Kristiansen rapporterar från rådets 
senaste möte. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att notera informationen 
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 BUN/2018-0005 

BUN § 28 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Inget fanns att rapportera. 
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