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Övriga närvarande  
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Per Stade (M) 
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Linnea Jungmarker, Controller, BUF 
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Jenny Ottosson, Facklig företrädare, LR 
Caisa von Mentzer, Facklig företrädare, LF 
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 BUN/2020-0004 

BUN § 114 Mål och budget 2020 - Budget och 
delårsrapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per oktober 

månad 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Utfallet per 31 oktober + 4,6 mnkr i jämförelse med budget exklusive förändring 
av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 
31 oktober + 7,3 mnkr i jämförelse med budget. De största avvikelserna, både 
positiva och negativa finns inom förvaltningskontor, städ grundskola + fritids, barn 
och elevhälsa samt interkommunala ersättningar gymnasium. 

Största avvikelserna 
Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på 2,6 mnkr. Prognos för 
förvaltningskontoret är att överskottet kommer att ligga kvar i ungefärlig storlek 
med nuläget. Inköp av IT kommer att prioriteras, om budget fortsatt är i balans 
november/december. Förvaltningen avvaktar besked från skolverket kring 
återbetalning av statsstöd.  

Grundskolan inklusive förskoleklass visar ett överskott på 0,6 mnkr. 
Skolenheternas budgetar är mer i balans nu än under vårterminen. Samtliga 
enheter har arbetat med sin organisation inför nytt läsår. Årsprognosen för 
grundskola är ett underskott på 4,4 mnkr. Detta är hänförbart till 
ett preliminärt återkrav från Skolverket gällande statsbidraget Likvärdig skola 
2019. Enligt redovisningen har barn- och utbildningsnämnden sänkt sina 
kostnader 2019 jämfört med perioden 2016-2018 pedagogisk personal i 
grundskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått möjlighet att skicka in en 
komplettering av ärendet och inväntar slutgiltigt svar från Skolverket.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport oktober 2020 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10, Linnea Ljungmarker 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per oktober 

månad 2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0271 

BUN § 115 Biblioteksplan - revidering 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att anta förslag till reviderad biblioteksplan 

Reservationer och särskilda uttalanden 
1. Ledamoten Sandra Andersson (L) ställer sig bakom Hans-Inge Sältenbergs 
förslag till beslut. 

2. Hans-Inge Sältenberg (C) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sitt 
eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius föredrar ärendet. 

Den 10 november 2019 antog barn- och utbildningsnämnden en Biblioteksplan för 
Strömstads kommun. Planen omfattar främst Strömstads huvudbiblioteks 
verksamhet, men även skolbiblioteken berörs. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under augusti månad följt upp 
Biblioteksplanen. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har ”Mer-öppet” och 
digitalisering, samt barnkonventionen granskats som prioriterade 
utvecklingsområden. En lokalbesiktning har visat att nuvarande bibliotekslokal 
inte kan utformas i enlighet med brand- och utrymningsföreskrifter utan större 
lokalförändringar och kostnader. Verksamhetschefen för Bibliotek föreslår 
därmed en förändring från nuvarande Biblioteksplan att Mer-öppet stryks som 
prioriterat mål. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 81 
Biblioteksplan, antagen 2019-10-10, med revideringsförslag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26, Martin Dalenius 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att anta förslag till reviderad biblioteksplan 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C): 

− att Mer-öppet ska vara kvar som prioriterat utvecklingsområde i 
Biblioteksplanen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt Hans- 
Inge Sältenbergs förslag och därefter om barn- och utbildningsnämnden kan 
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besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0250 

BUN § 116 Förskola 2020 - Resursfördelning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom förslaget till resursfördelningsmodell för förskolan 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius föredrar ärendet. 

Ärendet behandlades på AU 2020-10-06. Därefter har Skollagen gör gällande att 
kommuner ska fördela resurser inom utbildning efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov (SFS 2010:800, SL 2 kap 8 b §). I Strömstad har 
resurserna fördelats efter antal pedagogisk personal per avdelning och detta 
bryter mot lagens intention. 

Inför kommande års resursfördelningsprocess har barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetat fram ett antal vägledande principer för 
fördelning samt ett resursfördelningssystem som baseras på antal inskrivna barn 
per enhet och barnens ålder, där större resurser ges för yngre barn. 

Syftet med förändringen är: 

• Att följa lagstiftningen 
• Att resurserna ska följa barnens behov 
• Att det finns ett incitament att erbjuda barn en plats vid önskad tidpunkt 

och på önskad förskola 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 82 
BUN AU 2020 § 75 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26, Martin Dalenius 
Förslag till resursfördelningsmodell 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förslaget till resursfördelningsmodell för förskolan 

2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0274 

BUN § 117 Chef för personal inom medicinsk elevhälsa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att enhetschef för den samlade barn- och elevhälsan fortsatt kvarstår som 

chef för den medicinska personalen enligt hälso- och sjukvårdslagens 
föreskrifter och därmed ges titeln ”verksamhetschef” för den aktuella 
verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Den 
samlade barn- och elevhälsan inom Strömstads kommun är den sådan 
verksamhet. Organisationen av verksamheter inom hälso- och sjukvården regleras 
i Hälso- och sjukvårdslag 2017:30, 4 kap 2 §. 
 
Det är vårdgivaren (i detta fall BUN) som bestämmer vilket ansvar och vilka 
arbetsuppgifter som verksamhetschefen ska ha. Vissa arbetsuppgifter måste dock 
alltid ingå i verksamhetschefens ansvarsområde, till exempel att ansvara för 
rutiner för delegering. Verksamhetschefen ska också alltid ha det övergripande 
ansvaret för verksamheten. Verksamhetschefen behöver inte ha medicinsk 
kompetens, men utan den kompetensen får hen inte bestämma över vård och 
behandling av patienter. 
 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för en verksamhet men hen 
kan inte bestämma över de arbetsuppgifter som en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) eller en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har 
enligt lagar och föreskrifter. 
 
Enhetschef för barn- och elevhälsan i Strömstad kommun har ur ett historiskt 
perspektiv varit chef för all personal, både den medicinska personalen (skolläkare, 
skolsköterskor, logoped och skolpsykolog) och övrig personal som skolkuratorer 
och specialpedagoger. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 84 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09, Sara Arvenberg 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
− att enhetschef för den samlade barn- och elevhälsan fortsatt kvarstår som 

chef för den medicinska personalen enligt hälso- och sjukvårdslagens 
föreskrifter och därmed ges titeln ”verksamhetschef” för den aktuella 
verksamheten. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0252 

BUN § 118 Mötesplan 2021 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att anta förvaltningens förslag till mötesplan 2021 för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott samt nämnd 
− att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera nämndens årshjul för 2020-

2021 så att det överensstämmer med dagens beslut om mötesplan 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till mötesplan 2021 för barn-och 
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott. Förslaget utgår från den kommunala 
budgetprocessen och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Inför 2021 har 
det genomförts en förändring från kvartal till tertialrapportering för 
delårsbudgeten, vilket i viss mån påverkar nämndernas planeringstider. 
Sammanträdestider presenteras i bilagan till denna tjänsteskrivelse. 

Arbetsutskott 
Ordinarie sammanträdestid:                           tisdagar, kl 13.00 – 16.00  
Sammanträdesplats:                                         Förvaltningskontoret, Blåmesens 
konferensrum. 

Nämnd 
Ordinarie sammanträdestid:                           tisdagar, kl 08:45- 13:00 

Sammanträdesplats:                                         Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset 

 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec 
Arbetsutskott  9 16 13 11 8  7 5 2 30/11 
Budgetsamråd 
KSAU     9-10                 
Budgetdialog, 
heldag           1           

Nämnd  23 (obs 
heldag) 30 27 25 22  21 (obs 

heldag) 19 16  14 
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Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 87 
Tjänsteskrivelse 2020-11-05 
Årsplan 2021, kommunövergripande processer 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att anta förvaltningens förslag till mötesplan 2021 för barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskott samt nämnd.

Förslag till beslut under 
sammanträdet Hans-Inge Sältenberg (C): 

− att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera nämndens årshjul för 2020-
2021 så att det överensstämmer med dagens beslut om mötesplan

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
arbetsutskottets och Hans-Inge Sältenbergs förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 BUN/2019-0008 

BUN § 119 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att fördela kontaktpolitikeruppdragen enligt förvaltningen förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022 valdes 2019-04-11. Eftersom 
ledamöter och ersättare sedan dess slutat sina uppdrag och nya kommit in 
behöver listan revideras. 

Förvaltningen förslag: 

Enhet Politiker 

Förskolorna Korpen och Rossö samt 
Diskusgatan och Öppna förskolan 

Stellan Nilsson, Andreas Hansson 

Förskolorna Skee, Nordby, Mellegården 
och Strömstierna. 

Alexander Weinehall, Sandra Andersson 

Förskolorna Tången, Eken och Valemyr Anders Karlsson, Sanja Lilli Gohlke 

Förskolorna Mällby och Ånneröd  Petra Hedström, Emmelie Stackegård Hansen 

Valemyrsskolan, Koster skola och 
förskola samt Bojarskolan 

Marie Edvinsson Kristiansen, Thomas Elgestål 

Odelsbergsskolan, Tjärnö skola och 
förskola. 

Per Stade, Marie Rask 

Särskolan Sanja Lilli Gohlke, Thomas Elgestål 

Skolorna Skee, Rossö och Mellegården Lena Martinsson, Erling Karlsson 

Strömstiernaskolan Marie Rask, Hans-Inge Sältenberg 

Strömstad Gymnasium och 
Vuxenutbildningen 

Lena Martinsson, Sonia Kamrani 

Bibliotek och Kulturskola Hans-Inge Sältenberg 

Måltid och Städ  Fredrik Eriksson, Marie Edvinsson Kristiansen 

 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 88 
Tjänsteskrivelse 2020-11-05, Lisbeth Lunneryd 
BUN 2019 § 31 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att fördela kontaktpolitikeruppdragen enligt förvaltningen förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0281 

BUN § 120 Drogvaneundersökning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terese Lomgård presenterar resultatet av årets 
drogvaneundersökning, elever på högstadiet och gymnasiet har besvarat 
enkäten. Svaren i enkäten analyseras utifrån elevernas skolform, årskurs och kön.  

Resultatet överensstämmer i huvudsak med föregående år. Tendenser i årets 
undersökning är: 

• För flickor i årskurs 7-9 syns en ökad otrygghet och sämre mående, pojkar 
skattar sitt mående betydligt högre än flickorna. 

• Användningen av E-cig har minskat för alla åldrar, samtidigt som rökning 
och snusning ökar. 

• Användningen av narkotika är fortsatt låg på högstadiet och har minskat 
på gymnasiet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att tacka för informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0282 

BUN § 121 Presentation - Chef barn- och elevhälsa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Nytillträdde enhetschefen för Barn- och elevhälsan, Torbjörn Brunström, 
presenterar sig. Han delger nämnden sig syn på barn- och elevhälsans roll i 
utbildningen och sina iakttagelser under sin första månad av anställningen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S): 

− att tacka för informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0006 

BUN § 122 Information från verksamheterna 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
• Aktuellt om Covid -19: I förskola, grundskola, kulturskola och bibliotek 

bedrivs verksamheten med de smittbegränsande insatser som 
genomfördes redan under våren. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
förbereder sig för att kunna övergå till distansundervisning för utvalda 
årskurser och utbildningar. Utökat städ kommer att fortsätta i samma 
utsträckning som nu. 

• Status rekryteringar: Enhetschef Kulturskola och Bibliotek - intervjuer 
pågår; Rektor för vuxenutbildningen - urval till intervjuer pågår; 
Projektmedarbetare Krafttag Norra Bohuslän - intervjuer pågår; 
Registrator/Nämndssekreterare - tjänsten är tillsatt; Ekonomiassistent - 
urval till intervjuer pågår 

• Vildkottens fristående förskola blir pedagogisk omsorg från januari 2021. 
• Förändringen i närvaron, för barn som deltar i förskolan 15 timmar per 

vecka, märks tydligt. Många väljer att delta i förskolan tisdag-torsdag och 
5 timmar dessa dagar. 

• Reviderad resursfördelningsmodell för grundskolan i budget 2021 är 
under utarbetande. 

• Arbetet med utökning av digitala tjänster till vårdnadhavare och brukare 
pågår. 

• Enkäten till vårdnadshavare i förskola genomförs i november. 
• Ökande behov av lokaler för grundsärskolan kommande läsår. 
• Återbetalningskrav är aviserat för statsbidraget ”Likvärdig skola”. 
• Återkoppling kring hantering av när elev kränker vuxen. 
• Rastaktiviteterna på Strömstiernaskolan finns med i programmet "Orka" 

på SVT:s UR. 
• Förbättringsarbete pågår med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. En 

modell som liknar vuxenutbildningens "jobbsökarmåndag" provas. I 
modellen samverkar flera instanser. 

• Ett intensivt arbete med utökat elevinflytande pågår på gymnasiet. 
• "Öppet hus" inför gymnasievalet kommer att genomföras digitalt. 
• Grundlärarutbildning årskurs F-3 kommer att genomföras på distans från 

Strömstad gymnasium. 
• Arbetet med att få ökade resurser till RYV(Regionalt YrkesVux) har varit 

intensivt och en överenskommelse med deltagande kommuner har nåtts. 
• Renoveringen av Solbogårdens kök påbörjas i januari. 
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• En upphandling av lokalproducerat kött är genomförd och 
serveringen startar i januari i alla verksamheter som våra kök lagar mat 
till. 

• Måltidsenkäten för grundskolan och gymnasiet genomförs i november. 
• Samråd med socialnämndens AU har genomförts 20-11-11 med fokus på 

KAA. 
• Samråd med KSAU 20-11-04 kring lokalbehov på kort och lång sikt. 
• Arbetet att ta fram styrtal och aktiviteter till de nya etappmålen pågår. De 

är en del av förvaltningens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0007 

BUN § 123 Återrapportering 2020 - beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att lägga ärendena till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsärenden anmäls till barn- och utbildningsnämnden: 

Nr. 206 Underlag för ekonomisk ersättning till fristående 
huvudman                                                                          BUN/2020-0260 

Nr. 207 Mottagande på försök i grundsärskola          ELEV/666 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 91 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att lägga ärendena till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0234 

BUN § 124 Återrapportering 2020 - Personalärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Dialogen med facklig organisation är avslutad kring det personalärende som 
rapporterats vid tidigare nämndmöten. En överenskommelse träffades om att 
anställningen avslutas. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 92 
Muntlig presentation. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0257 

BUN § 125 Klagomål 2020 -Klagomål på undervisningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen meddelar att inga klagomål inkommit sedan 
föregående arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 93 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0218 

BUN § 126 Återkoppling kontaktpolitiker 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lena Martinsson redovisar vilka olika möten, främst digitala, som hon 
deltagit i sedan föregående nämnd. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0217 

BUN § 127 Folkhälsorådet 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Emmelie Stackegård Hansen (M) rapporterar från Folkhälsorådets 
senaste möte. 

• Flera av de projekt och insatser som Folkhälsorådet stödjer har påverkats 
av Covid-19. 

• "Strömstadandan", ett projekt som drivs av föreningslivet, pågår. 
• Projekt Matkassen har fått pausas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 


	BUN § 114 Mål och budget 2020 - Budget och delårsrapporter
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 115 Biblioteksplan - revidering 2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 116 Förskola 2020 - Resursfördelning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 117 Chef för personal inom medicinsk elevhälsa
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 118 Mötesplan 2021 - Barn- och utbildningsnämnden
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Nämnd
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 119 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 120 Drogvaneundersökning 2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 121 Presentation - Chef barn- och elevhälsa
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 122 Information från verksamheterna 2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 123 Återrapportering 2020 - beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman (delegationsbeslut)
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 124 Återrapportering 2020 - Personalärenden
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 125 Klagomål 2020 -Klagomål på undervisningen
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 126 Återkoppling kontaktpolitiker 2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	BUN § 127 Folkhälsorådet 2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till


