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BUN § 65 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Hans-Inge Sältenberg (C) och Sanja Lilli Gohlke (SD) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll 2020-06-25 kl 15:00 
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BUN § 66 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa föredragningslista enligt utskick 
 
Följande frågor anmäls under punkten övrigt: 
 

• Marie Edvinsson Kristiansen; Framkommer att lärare har synpunkter på 
sin arbetsplats (Strömstiernaskolan). Hur kan förvaltning och nämnd 
fånga upp? 

• Hans-Inge Sältenberg; Elever som går ut högstadiet utan betyg – vad gör 
vi för att hjälpa dem? 
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 BUN/2020-0005 

BUN § 67 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

Sammanfattning av ärendet 
T.f. Förvaltningschef Helene Evensen informerar nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 
 

• Status, översyn av migrationsmedlen hos Socialförvaltningen och 
budget 2020/2021. Dialog mellan nämnder.  

• Status tillagningskök, renovering:  
Avvaktar offert/kostnadsförslag Jägaren, Beateberg, Solbo. Ärendet 
till nämnd i september.  

• Status samverkansprojekt kompetensförsörjning, modul norra 
Bohuslän: 1 Mkr i tillväxtmedel från Fyrbodal till, samt ytterligare 1,4 
Mkr från VGR. Omgående start av projektet. 

 
Status, personal- och tjänster: 

• Avtackning 17/6  
• Enhetschef elevhälsan  
• Externt finansierad projektledare ”Get to know your own device” 

(2020/2021) 
• Hösten 2020: 
• Kartläggning administrativa tjänster 
• Nämndsekreterare ersätter en pensionsavgång 
• Ekonom 
• Behov se över tjänsten som rektor Vuxenutbildningen (50 %) 
• Rekrytering av förvaltningschef (Source) 

 
Status Covid 19:  

• Ny rutin för informationshantering (2020-06-22) 
Huvudfråga: Berättar förskolan/skolan för vårdnadshavare om en 
smittad person har varit på förskolan? 

 
Nyckeltal och återkoppling indikatorer i september 

• Sjukfrånvaro 
• Medellöner 
• Kunskapsindikatorer (betyg, meritpoäng m.m.) 
• Resultat trygghetsenkät 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0006 

BUN § 68 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
GY och VUX 

• Covid-19 
• Rekrytering enhetschef elevhälsa 
• Förstelärare 2021-2023 
• Söktryck GY läsår 2020/2021 
• Utbildningsplan för IM (sep) 
• Huvudmannaplan SAMSYV 

 
Grundskolan 

• Covid-19 
• Nya rektorers introduktion 
• Rekrytering Strömstierna  
• BEO 
• Resultat lovskola 

 
Förskola, kultur och bibliotek 

• Covid-19 
• Nya rektorers introduktion 
• Förste bibliotekarie  
• Utvecklingsprojekt – bibliotek samt kulturskola 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen från verksamheterna 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0004 

BUN § 69 Mål och Budget 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om mål och budget 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiskt utfall för maj 2020. 

 
Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation ekonomiskt utfall maj 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen om mål och budget 2020 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0090 

BUN § 70 Utkast, Budgetskrivelse 2021  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att budgetskrivelsen ska gå ut på remiss under sommaren till samtliga 
partigrupper, för att sedan behandlas och beslutas på nämnd den 22 
september. På samma nämndsmöte ska även nya nämndmål antas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetramar för 2021 förväntas antas av kommunfullmäktige den 16 juni. En 
budgetskrivelse per nämnd ska antas av berörd nämnd senast 30 september 
för att sedan slutligen antas av kommunfullmäktige senare i höst. 

Budgetskrivelsen är uppbyggd enligt en kommunövergripande mall och ska 
omfatta nämndmål, översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan 
för 2022-2024, driftsbudget, taxor och avgifter, eventuella lokalförändringar 
samt investeringsplan. 

Beräknade verksamhetsvolymer och förändringsarbeten bygger på det 
underlag  som förvaltningen presenterade vid budgetdialogen 2020-04-28. De 
kostnadsökningar som presenteras avser dels volymökningar utifrån fler antal 
barn och elever inför 2021, men redogör också för driftskostnader som under 
många år har ersatts av medel som legat på balanskonto från gamla 
statsbidrag. Detta förfarande är inte långsiktigt och hållbart, utifrån att dessa 
medel på sikt inte kommer räcka att ersätta driften för ordinarie, lagstadgad 
verksamhet. Statsbidrag ska användas för kvalitetsökande åtgärder och inte 
ersätta nämndbidrag för daglig verksamhetsdrift. Årets budgetförslag är en 
åtgärd för att komma tillrätta med att nämndbidragen ska täcka ordinarie 
verksamhet och statsbidrag ska användas för kvalitetshöjande åtgärder för att 
vi ska nå målen om ökad kunskapsnivåer för alla barn och elever. Detta 
kommer att medföra behov av prioriteringar i våra verksamheter. Äskningen 
motsvarar 4,7 % av den ram som KS har föreslagit för barn- och 
utbildningsförvaltningen i KS 2020-05-27 (KS § 104). 

Text och tabeller i budgetskrivelsen kan komma att kompletteras och 
uppdateras inför nämndmötet i september, då nämnden förväntas ta beslut 
på nämndens budgetskrivelse. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 signerad av controller Linnea Jungmarker 
Planeringsförutsättningar budget 2021 
Beslut budgetberedningen 2020-03-25 
Utkast budgetskrivelse 2021, barn- och utbildningsförvaltningen 
KS § 104 Budget 2021 - Förslag till nämndsramar 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
att budgetskrivelsen ska gå ut på remiss under sommaren till samtliga 
partigrupper, för att sedan behandlas och beslutas på nämnd den 22 
september. På samma nämndsmöte ska även nya nämndmål antas. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0156 

BUN § 71 Koster Skola och Förskola  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att avslå andra punkten i förslag till beslut 
 
att ärendet ska återremitteras för tillägg av de synpunkter som framkommit 
under mötet idag samt i kommande dialog med föräldrar på Koster och 
därefter avhålla ett extra nämndsmöte i slutet av vecka 27   

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande lärare på Koster skolan har meddelat att hon inte kommer att 
fortsätta sitt uppdrag till hösten. Annons efter ny lärare har hittills inte gett 
något resultat. Skolans rektor planerar i och med det för att eleverna vid 
Koster skola ska ha sin undervisning på Valemyrsskolan från och med 
höstterminen 2020. Eleverna kan välja annan skola på samma villkor som 
kommunens övriga elever. 

Rektor för förskola och skola på Koster har sammanställt en handlingsplan för 
förändringen inför höstterminens start. 

Handlingsplanen innefattar även förskolan, eftersom förskolan, skolan och 
fritidshemmet samverkar kring personal. Verksamheten inom måltid och städ 
påverkas också av att undervisningen flyttas. 

Till och med november finns 2 barn i förskolan, därefter 1 barn. En följd av att 
undervisningen för skolans elever flyttas blir, att förskoleverksamhet för så få 
barn skola blir otillräcklig i ett barnperspektiv. Förskola är en 
gruppverksamhet och förskolans barn har hittills haft skolans elever att tillgå 
för socialt och pedagogiskt lärande. 

Förskoleverksamheten blir även relativt andra förskolor kostsam, med 
personal och lokaler samt måltid och städ i befintliga lokaler. Kommunen 
erbjuder förskolebarnen förskoleplats på Valemyrsskolans förskola eller 
önskad förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-11 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
Handlingsplan 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

 
1. att ställa sig bakom rektors förslag till handlingsplan  
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2. att när en barngrupp inom förskolan/pedagogisk omsorg understiger 
5 barn så flyttas berörda barn till annan, befintlig verksamhet, utifrån 
ett verksamhetsperspektiv där befintliga pedagoger (1,5 tjänst) och 
andra resurser för städ och måltid kan användas mer optimalt inom 
en större verksamhet. 

 
Yrkanden 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar att nämnden återremitterar ärendet för att 
hålla ett dialogmöte med föräldrarna och därefter genomför ett extra 
nämndsmöte 
 
Sandra Andersson (L) yrkar bifall till Hans-Inges yrkande. 
 
Sanja Lilli Gohlke (SD) yrkar avslag på att-sats 2 
 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på återremiss då handlingsplanen 
måste ta med det som framkommer i dialogen med föräldrarna, samt att en 
utvärdering görs efter första terminen. Att-sats 2 ingår inte i frågan. 
 
Emelie Stackegård Hansen (M) ställer sig bakom yrkande om återremiss. 
  
Ajournering 
Ajournering begärs och genomförs. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om det är nämndens vilja att avslå andra punkten i förslag 
till beslut och finner att så är fallet 
 
Ordförande frågar om det är nämndens vilja att att-sats 1 ska avgöras idag 
och finner att så inte är fallet. 
 
Ordförande frågar om det är nämndens vilja att ärendet ska återremitteras 
för tillägg av de synpunkter som framkommit under mötet idag samt i 
kommande dialog med föräldrar på Koster och därefter avhålla ett extra 
nämndsmöte i slutet av vecka 27 och finner att så är fallet. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0099 

BUN § 72 Utredningen skolstruktur, Koster och Tjärnö  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att besluta att den kompletterande utredningen Skolstruktur 2019/20, Tjärnö 
och Koster ska gå ut på en ny remissrunda till vårdnadshavare, föreningsliv 
och politiska partier under sommaren. Nya, inkomna synpunkter och 
rapporten i sin helhet ska återrapporteras för beslut i barn- och 
utbildningsnämnden i september. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog i oktober 2018 åt dåvarande 
förvaltningschef att utreda möjliga effektiviseringsmöjligheter utifrån 
nuvarande skolstruktur och återkomma med möjligheter och 
konsekvensbeskrivning till nämnden. Bakgrunden till beslutet var att barn- 
och utbildningsnämnden fortsatt behövde effektivisera sina verksamheter 
inför budgetåret 2020 i förhållande till den kommunala ekonomin. 
Utredningen har till syfte att ge svar på om det är praktiskt möjligt att göra 
effektiviseringar av skolstrukturen. 

Utredningen presenterades för första gången på barn- och 
utbildningsnämnden den 25 juni 2019, nämnden beslutade då att 
återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering av underlaget. 
Framförallt pekade nämnden på att samhällsperspektivet av en eventuellt 
skolflytt/skolnedläggning behövde belysas särskilt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
Rapport Skolstruktur 2019/2020 Tjärnö, Koster 
Brev remissrunda inför sommaren 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att besluta att den kompletterande utredningen Skolstruktur 2019/20, Tjärnö 
och Koster ska gå ut på en ny remissrunda till vårdnadshavare, föreningsliv 
och politiska partier under sommaren. Nya, inkomna synpunkter och 
rapporten i sin helhet ska återrapporteras för beslut i barn- och 
utbildningsnämnden i september. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
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Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0157 

BUN § 73 Dialog, förslag enkätfrågor måltid  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom genomförande av enkätundersökning kring skolmåltider 
och måltidsmiljö till kommunens skolelever. Enkäten genomförs en gång per 
år och återrapporteras till nämnd.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat en enkät till grundskolans och 
gymnasiets elever. Enkäten ska ge en bild av hur eleverna upplever 
skolmåltiderna och måltidsmiljön. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-11 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
Förslag till enkätfrågor 
AU-protokoll 2020-06-09 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom genomförande av enkätundersökning kring skolmåltider 
och måltidsmiljö till kommunens skolelever. Enkäten genomförs en gång per 
år och återrapporteras till nämnd. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0116 

BUN § 74 Remiss – Regional utvecklingsstrategi i VGR 
2021-2023 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 att lämna följande svar på remissen (berörda nämnders svar ska 
samordnas av kommunledningsförvaltningen inför ett kommungemensamt 
svar till VGR):  

• Förslaget till utvecklingsstrategi beskriver relevanta 
utvecklingsområden och att strategin är användbar som stöd och 
inspiration i det kommunala utvecklingsarbetet.  

• Det är bra att målet fokuserar på begreppet ”hållbart samhälle”, 
det visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig riktning. 
Stegen på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna.  

• Urvalet av långsiktiga prioriteringar fångar utmaningar som många 
känner igen sig i.  

• De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har 
länge varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi 
önskar eller förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har behov 
av stöd utifrån, främst gällande kompetens och kraft att driva 
utvecklingsprojekt.  

• De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett 
önskat läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen 
tagit ställning för. De har kapacitet att verka styrande i det dagliga 
arbetet, för både politiker och tjänstemän, för att utvecklingen mot 
ett ”hållbart samhälle” inte ska tappa fart.  

 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Förslaget har 
arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 
kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi 
med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 
utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande: 

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess 
relevans? 

• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle? 
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• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt? 

• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 

• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 

• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska 
genomföras? Hur kan er organisation bidra? 
 

Remissvaren från kommunens nämnder kommer att sammanställas till ett 
kommungemensamt svar av folkhälsostrateg/utvecklingschef Terése 
Lomgård, kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att lämna följande svar på remissen (berörda nämnders svar ska samordnas 
av kommunledningsförvaltningen inför ett kommungemensamt svar till VGR): 
  

• Förslaget till utvecklingsstrategi beskriver relevanta 
utvecklingsområden och att strategin är användbar som stöd och 
inspiration i det kommunala utvecklingsarbetet.  

• Det är bra att målet fokuserar på begreppet ”hållbart samhälle”, det 
visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig riktning. Stegen 
på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna och de 
tvärsektoriella kraftsamlingarna.  

• Urvalet av långsiktiga prioriteringar fångar utmaningar som många 
känner igen sig i.  

• De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har länge 
varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi önskar 
eller förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har behov av stöd 
utifrån, främst gällande kompetens och kraft att driva 
utvecklingsprojekt.  

• De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett 
önskat läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen tagit 
ställning för. De har kapacitet att verka styrande i det dagliga arbetet, 
för både politiker och tjänstemän, för att utvecklingen mot ett 
”hållbart samhälle” inte ska tappa fart.  

 
Yrkande 
Sandra Andersson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0081 

BUN § 75 Motion KFs vision  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att bifalla motionen. Motionens huvudsyfte är att skapa incitament till högre 
måluppfyllelse och nå högre kunskapsresultat inom kommunens barn- och 
skolverksamhet. I kommande målarbeten föreslås nämnden tydliggöra vilka 
måltal man önskar för de indikatorer som följer upp barn- och elevers 
kunskapsresultat. 

Motionen anses i övrigt vara besvarad, utifrån förvaltningens förklaring till 
nuläge och arbetssätt kring motionens övriga yrkanden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna i Strömstad har lämnat in en motion kopplad till 
kommunfullmäktiges Vision 2030, Alla ska lyckas i skolan, med förslag till 
åtgärder för skolutveckling. I motionen yrkar Liberalerna att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utveckla 
skolverksamheten med mål om att öka kunskapsmålen i skolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
Motion, 2019-02-01 Protokoll KF  
Tjänsteskrivelse 2019-11-11  
BUN § 107, 2019-12-12  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

att bifalla motionen. Motionens huvudsyfte är att skapa incitament till högre 
måluppfyllelse och nå högre kunskapsresultat inom kommunens barn- och 
skolverksamhet. I kommande målarbeten föreslås nämnden tydliggöra vilka 
måltal man önskar för de indikatorer som följer upp barn- och elevers 
kunskapsresultat. 

Motionen anses i övrigt vara besvarad, utifrån förvaltningens förklaring till 
nuläge och arbetssätt kring motionens övriga yrkanden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2017-0221 

BUN § 76 Uppdaterad barn- och elevhälsoplan  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta en uppdaterad version av Strömstads övergripande barn- och 
elevhälsoplan 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens arbete med elevhälsan ska vara dokumenterat och utvecklas 
systematiskt. Den centrala barn- och elevhälsoplanen är övergripande och 
syftar till att skapa en gemensam plattform för elevhälsoarbetet i Strömstad. 
Den är elevhälsoteamets mål- och styrdokument och innehåller riktlinjer för 
skolpersonalens elevhälsoarbete. Planen revideras regelbundet.  
 
Barn- och elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i lagar, förordningar och 
styrdokument, bland annat:  

• Skollagen (www.riksdagen.se)  
• Läroplan för förskola (www.skolverket.se)  
• Läroplan för grundskola/fritidshem (www.skolverket.se)  
• Läroplan för grundsärskolan (www.skolverket.se)  
• Socialtjänstlagen (www.riksdagen.se)  
• Hälso- och sjukvårdslagen (www.riksdagen.se)  
• Barnkonventionen (www.unicef.se/barnkonventionen)  
 
Varje skola ska inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete ta fram en 
lokal barn- och elevhälsoplan för respektive enhet, som utgår från det 
centrala dokumentet.  

Den senaste planen antogs 2018-05-03. En uppdaterad version har varit ute 
på remiss till samtliga rektorer samt inom barn – och elevhälsan. Det har 
genomförts några smärre förändringar från senaste revisionen kring 
arbetsgång elevärenden för gymnasiet, ansvarsfördelningen för elevärenden 
gymnasiet, samt att professionen speciallärare och den text som var kopplad 
till speciallärarna har tagits bort, eftersom de inte finns under den samlade 
barn – och elevhälsan längre. Varje rektor anställer sina egna speciallärare 
och det ser olika ut på de olika enheterna i kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 signerad av enhetschef Annika 
Wilhelmsson. 
Barn- och elevhälsoplan 2020 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
att anta en uppdaterad version av Strömstads övergripande barn- och 
elevhälsoplan 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 77 Nuläge och utvecklingsplaner för måltid- och 
städ 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera information om nuläge och utvecklingsplaner för måltid- och städ 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef kostenhet/städ Agneta Kullberg redogör för nuläge och 
utvecklingsplaner för måltid och städ. 

 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan Måltidsenheten 
Handlingsplan Städenheten 
Kvalitetsredovisning 2020 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets förslag till 
beslut 
att notera information om nuläge och utvecklingsplaner för måltid- och städ 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0152 

BUN § 78 Sammanträden på distans  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. att barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott ges möjlighet 
att sammanträda och fatta beslut på distans, beslutet gäller till och 
med den 31 december 2020. 

2. att för arbetsutskottets sammanträden på distans gäller Regler för 
sammanträden på distans 2020-05-07, antagen av kommunstyrelsen 
2020-05-27 (KS § 97). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 i 
Sverige har ett behov av att använda sig av möjligheter att sammanträda på 
distans uppstått. Utifrån gällande situation så beslutade kommunstyrelsen 
2020-05-27 (KS § 97) att kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott 
samt kultur- och fritidsutskott ska ges möjlighet att sammanträda och fatta 
beslut på distans.  

Beslutet gäller till och med den 31 december 2020. Barn- och 
utbildningsförvaltningens arbetsutskott föreslås arbeta utifrån samma 
förutsättningar. För arbetsutskottets sammanträden på distans gäller Regler 
för sammanträden på distans 2020-05-07. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10 signerad av t.f. förvaltningschef Helene 
Evensen. 
Regler för sammanträden på distans 2020-05-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 139 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. att barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott ges möjlighet 
att sammanträda och fatta beslut på distans, beslutet gäller till och 
med den 31 december 2020. 

2. att för arbetsutskottets sammanträden på distans gäller Regler för 
sammanträden på distans 2020-05-07, antagen av kommunstyrelsen 
2020-05-27 (KS § 97). 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0007 

BUN § 79 Återrapportering 2020 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-16 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0009 
BUN § 80 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 2020 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Inga rapporter från nämndens ledamöter. 
 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 81 Övrigt  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen  
 

Sammanfattning av ärendet 
 

• Marie Edvinsson Kristiansen; Framkommer att lärare har synpunkter 
på sin arbetsplats (Strömstiernaskolan). Hur kan förvaltning och 
nämnd fånga upp? 
 

• Hans-Inge Sältenberg; Elever som går ut högstadiet utan betyg – vad 
gör vi för att hjälpa dem? 
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