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BUNau § 89 Information från verksamheterna 2022 

Ärende: BUN/2022-0028 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- att notera informationen. 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att uppdra åt förvaltningen att vidare utreda alternativ till nya lokaler för 
kulturskolan och redovisa resultatet i ett separat ärende.  

Sammanfattning av ärendet 
Aktuellt 

- Kvalitetsdialog med Skolverket, SPSM 9/11. Självvärdering, kvalitet och analys i 
fokus för dialogen. 

- Rekrytering av verksamhetschef grundskola F-6 klar. 

- Ny regional, och delregional arbetsmarknadsprognos publicerad 

- Utredning "Skav BUP- en väg in" 

- Utredning "Tilläggsbelopp"  

- Dimensioneringsutredningen och effekter av beslut 

- Beslut från Förvaltningsrätten gällande beslut av paus av Koster skola 

Lokaler 

- Förstudie Valemyr, efter ett första möte med Strömstadslokaler har förstudien 
utökats med fler alternativ. Beräknad presentation på nästa nämnd.  

- Förprojektering grundsärskola Skee, inledande möten med Strömstadslokaler. 
Studiebesök Uddevalla 29/11. 

- Etapp 3 Bojarskolan, ritning beräknas vara samverkad med fackliga parter 12/12. 
Då har även elevråd, personal samt skolråd fått möjlighet att yttra sig.  

- Nya insatser för att locka till utbildning som specialpedagog gav resultat 

- Köp av utredningsstöd 

Barn- och elevhälsan  

- Nya insatser för att locka till utbildning som specialpedagog gav resultat 

- Köp av utredningsstöd 

- Elevhälsans dag 25/11  

Återkoppling 
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- Klasstorlekar, se bilaga i dagens ärende Tvåpedagogsystem. 

Kulturskola 

- Dialog startad med Strömstad shopping om lokaler för Kulturskolans 
verksamhet. Strömstad shopping  har som förslag ett kontrakt på 10år utifrån 
nuvarande prisbild. 

- Oklarhet gällande Kulturskoleundervisning på Koster – lokalutmaning utifrån 
brand. 

Bibliotek 

- Biblioteket har nu anpassats gällande brand och därmed har restriktionen om 
20st besökande lyfts. 

- MerÖppet förhoppningsvis klart till februari 2023 (arbetet pågår) 

Förskolan 

- Förtydligande av kommunens hantering av förskolans kö, omplaceringar blir med 
start från augusti – inte löpande under året som hitills varit.  

- Fördjupade dialoger pågår runt sjukfrånvaro i förskolan mellan rektorer och HR 

- 1st intresseanmälan gällande förskola på Koster 

Grundskola 

- SYV-projektet F-6 

- Socialpedagogernas vikt 

- Satsning årskurs 6: Bråka smart, värdegrundsarbete, faddrar på Strömstierna 

- Elevföreläsning med Mustafa Panshiri för 7-9 kring integration 

- Nuläge Strömstierna 

- Samverkan socialtjänst, skola, kultur och fritid 

- Fritidsgårdsverksamhet för 4-6? 

- Utvärdering SSPF 

Grundsärskola 

- Satsningar för att få en mer tillgänglig lärmiljö 

Gymnasiet 

- Kampanj 2023/2024 

- Lovskola v. 44 

- Samverkan med polisen 

- Elevföreläsning med Siri Helle kring psykisk hälsa 

- Deltagande på Strömstad in light 

Vuxenutbildningen 
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- Get ready in West (workshop CV, studieteknik körkortsteori) 

- IT-utbildningar ht 23 

- Helhetslyftet (fokus tredjelandsmedborgare och kombinationsutbildningar) 

- Ytterligare lärarutbildning via KAU till VUX. Förskoleklass och år 1-3 med start ht 
23 

- Nuläge sök 

Information från Måltid och Städ 

- Allmän visning av Pilen 5 blev succé, många besökare och mycket uppskattat 

- Intern invigning med band klippning skedde den 3/11 

- Beredskapsplan - måltid och kost 

- Digital utveckling, ser över samarbetsformer med andra kommuner 

- Digitala utbildningar i Livsmedelshygien (Livsmedelsprogrammet), Räknar med 
genomförande under våren: 

• Alla köksområden + bemanningen 
• Grundutbildning 
• Fortbildning 

- Test med kylda matlådor i Skee fungerar bra med brukarna  

- Kommer starta arbete med att fastställa portionsstorlekar inom hemmat. 

- Ny Enhetschef för städenhetensom startade den 1/11 har brutit benet. Delvis 
sjukskriven. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att notera informationen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att förvaltningen uppdras att vidare utreda alternativ till nya 
lokaler för kulturskolan och redovisar resultatet i ett separat ärende.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag, med tillägget att uppdra åt förvaltningen att 
vidare utreda alternativ till nya lokaler för kulturskolan och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUNau § 90 Mål och budget 2022 - 
Månadsuppföljning/Delårsrapport 2022 

Ärende: BUN/2022-0003 

Sammanfattning av ärendet 
Underlaget för månadsuppföljningen är inte färdigställt, varför redovisningen 
kommer göras vid nästkommande nämnd.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet redovisas vid nästkommande nämnd och att 
informationen i övrigt noteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med ordförandens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Ärendet 
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BUNau § 91 Internkontrollplan BUN 2022 - uppföljning 

Ärende: BUN/2021-0262 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern kontroll 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 2021-12-09 en intern kontrollplan för 
sin verksamhet. Planen avser områdena 

1. Särskilt stöd 
2. Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet 
3. Resursfördelning inom samtliga skolformer 
4. Garanterad undervisningstid 
5. Kommunikation 
6. Kompetensförsörjning 
7. Inköp och upphandling 

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den 
interna kontrollen. Granskningsområdena i nämndens verksamheter visar på 
förbättringar av arbetssätt och rutiner.  

Förvaltningen föreslår att samtliga områden kvarstår för fortsatt kontroll 2023 för 
att nå avsedd effekt. Inom området Garanterad undervisningstid bedöms 
kontrollen utökas till att gälla grundskola 2023, med fokus på scheman och 
garanterad undervisningstid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Rapport 2022 uppföljning av intern kontrollplan 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern kontroll 
2022 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så. 
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Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUNau § 92 Internkontrollplan BUN 2023 

Ärende: BUN/2022-0171 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslåf barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Målsättningen för Strömstads kommuns verksamhet är att uppnå så god 
ekonomisk hushållning som möjligt med de resurser som finns. Det omfattar 
förutom ett finansiellt perspektiv också ett verksamhetsperspektiv. Detta 
reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande mål uppnås: 
 

att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, 
att verksamheten bidrar till en god ekonomisk hushållning,  
att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är 
tillförlitlig, 
att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs,  
att oavsiktliga och avsiktliga fel och brister upptäcks i tid samt 
att säkra tillgångar och förhindra förluster. 

  

Nämnd/styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden och styrelsen ska se till 
att:  

en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde  
lokalt anpassade regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, 
inom ramen för kommunens regelverk  

  

Inom nämnds/bolags verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef/vd för att 
konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att åstadkomma och upprätthålla en god intern 
kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd/styrelse.  

Förvaltningschef/vd ansvarar för att löpande rapportera till nämnden/styrelsen 
om hur den interna kontrollen fungerar. 

  

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll och att informera övriga 
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anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för 
att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 
Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att omedelbart rapportera brister i den 
interna kontrollen till närmast överordnad eller till den nämnden/styrelsen utsett, 
enligt gällande regler. 

  

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 
arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
närmast överordnad eller till den som nämnden/styrelsen utsett. 

  

Förvaltningen har tagit fram förslag för områden för intern kontroll 2023 utefter 

en väsentlighet- och riskanalys och föreslår område och tillvägagångssätt i den 

framtagna internkontrollplanen för 2023. 

1. Särskilt stöd 
2. Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet 
3. Resursfördelning inom samtliga skolformer 
4. Garanterad undervisningstid 
5. Kommunikation 
6. Kompetensförsörjning 
7. Inköp och upphandling 

I riskanalysen identifieras och analyseras olika risker och deras konsekvens som är 
avgörande för nämndens/styrelsens möjligheter att nå sina mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Förslag till intern kontrollplan 2023 inkl. riskanalys 
Reglemente för intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 22-06-21 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUNau § 93 Nämndens budget 2023: investeringsbudget, 
driftsbudget 

Ärende: BUN/2022-0172 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut i budgetfrågan för 2023 tas tisdagen den 29 november 2022, varför frågan 
får bero till nästkommande nämndsmöte.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att notera informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med ordförandens förslag och finner det så.   
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BUNau § 94 Sammanträdestider och årshjul 2023 

Ärende: BUN/2022-0170 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider och årshjul för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider och årshjul för barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsår 2023. Årshjulet utgör en plan för de 
ärenden som ska gå till nämnd under året och omfattar de områden som behöver 
följas upp och återredovisas till skolans huvudman. Återrapportering omfattar 
både kommunala mål och de statliga uppdrag som är ålagda skolverksamheterna 
genom skollagen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Bilaga: Årshjul och sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2023 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider och årshjul för 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  

Beslutet skickas till 
Ärendet 
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BUNau § 95 Stiftelser och fonder 2022 - Utdelning 

Ärende: BUN/2021-0263 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta  

1. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Kosterfonden till ansökan om kläder och 
skor. 

2. att 4 000 kr utdelas till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till 
ansökan om glasögon 

3. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
omkostnader för vidare utbildning 

4. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
utbytestermin 

5. att ansökan till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till ansökan 
om resor till vårdnadshavare boende på annan ort avslås 
 

- att utdelning(ar) justeras baserat på utdelningsbart belopp i respektive fond, för 
det fall täckning saknas för föreslagen utdelning.  

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att uppdra åt förvaltningen att uppdatera uppgifterna avseende utdelningsbar 
behållning i fonderna och redovisa dessa för nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
  

Fond Ansökan Utdelningsbart 
belopp 

Ansökt belopp 

Stiftelsen Gurli 
Jacobssons fond  

Ingen inkommen 
ansökan - - 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall 
delas ut till "elev i avgångsklassen för visat intresse för 
tyska språket". 

Stiftelsen 
Kosterfonden 

Medel till 
ridstövlar, 
vinterjacka, 
ridbyxor samt 
gympaskor.  

 kr 5 000 kr 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall 
"användas till premier eller stipendier åt skolbarn, 
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hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och 
Moholmen". 

Stiftelsen Std:s 
grundskolas 
samfond nr.1 

Medel till inköp av 
glasögon 

 kr 4 000 kr 

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. 
Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela 
utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet 
är att avkastningen används till förmån för eleverna vid 
grundskolan i kommunen. 

Stiftelsen Std:s 
grundskolas 
samfond nr.1 

Medel till resor för 
att sökandes barn 
boende i 
kommunen ska 
kunna besöka sin 
vårdnadshavande 
boende på annan 
ort 

0 kr 10 000 kr 

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. 
Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela 
utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet 
är att avkastningen används till förmån för eleverna vid 
grundskolan i kommunen. 

Stiftelsen 
Dahlgrenska 
fonden 

Medel till inköp av 
studentlitteratur 
för kommande 
utbytestermin 

 kr 15 000 kr 

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela 
ut medel "till inköp av skolböcker för flitiga och fattiga 
skolbarn samt till premier vid årsexamen". 

Stiftelsen 
Dahlgrenska 
fonden 

Medel till inköp av 
studentlitteratur 
för kommande 
vidare studier 

 kr - 

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela 
ut medel "till inköp av skolböcker för flitiga och fattiga 
skolbarn samt till premier vid årsexamen". 

Stiftelsen Slöjd& 
syskolefonden 

Ingen ansökan 
inkommen 

- - 

Stiftelsens ändamål är "att av den årliga avkastningen 
understödja syskolan eller slöjdskolan för flickor".  

Stiftelsen Lions 
jubileumsgåva 

Ingen ansökan 
inkommen 

- - 
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Stiftelsens ändamål är "att den årliga avkastningen 
skall delas ut till en elev i grundskolans högsta klass, 
som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, 
musik eller annan konstart". 

  

Det noteras under sammanträdet att uppgifterna avseende tillgängliga belopp 
inte är uppdaterade. Ett eventuellt beslut i utdelningsfrågan är beroende av 
denna uppgift  
 

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar  
Tjänsteskrivelse 22-09-16  
  
  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta  

1. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Kosterfonden till ansökan om kläder och 
skor. 

2. att 4 000 kr utdelas till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till 
ansökan om glasögon 

3. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
omkostnader för vidare utbildning 

4. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
utbytestermin 

5. att ansökan till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till ansökan 
om resor till vårdnadshavare boende på annan ort avslås 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att förvaltningen uppdras att ta fram uppdaterade uppgifter 
avseende utdelningsbar behållning i fonderna och redovisa dessa för nämnden 
och att föreslagna utdelningar justeras för det fall behållning saknas.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag, med ordförandens tillägg och finner det så.  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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BUNau § 96 "Tvåpedagogsystem" - remiss från KF  24 mars 
2022 (FI) 

Ärende: BUN/2022-0079 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att avslå motionen 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om tvålärarsystem - 
tvåpedagogssystem som har testats på olika håll runt om i landet. Detta innebär 
att två lärare arbetar tillsammans, samtidigt, i och utanför klassrummet.  

Planeringen sker tillsammans och under lektionen kan en lärare instruera och den 
andra observera. Vid behov kan klassen delas på två.  

Motionslämnaren yrkar:  

1. att berörda förvaltningar utreder kostnaden för att införa tvåpedagogssystem i 
Strömstads skolor  

2. att tvåpedagogssystem införs i samtliga klasser i Strömstads kommun, utom där 
elevantalet inte motiverar bemanningen.  

3. att man tar fram ett riktmärke för lämpligt antal elever per lärare på olika 
nivåer  

4. att införandet av tvåpedagogssystem startar i de grupper där antalet elever per 
lärare är högt. 

Kommunfullmäktige beslutade 22-03-24 att remittera motionen till Barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

- att avslå motionen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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BUNau § 97 Återrapportering 2022 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

Ärende: BUN/2022-0025 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden finns att rapportera. 

1. Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer  
(Strömstierna, 17 november 2022) 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  
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BUNau § 98 Återkoppling kontaktpolitiker 2022 

Ärende: BUN/2022-0043 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att återkopplingen från kontaktpolitiker ska ske vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att återkopplingen från kontaktpolitiker sker vid nämndens 
sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
att återkopplingen från kontaktpolitiker ska ske vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde och finner det så. 
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Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 


Tid och plats 2022-11-24 kl 08.45–13.45 KF-salen 


Närvarande Se närvarolista 


Justeringens tid och plats  


Paragrafer 89–98 


Sekreterare 


Robert Lindholm 


Ordförande 


Lena Martinsson 


Justerare 


Stellan Nilsson 


 ANSLAG/BEVIS 


 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Beslutande organ Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 


Sammanträdesdatum 2022-11-24 


Datum då anslaget sätts upp  


Datum då anslaget tas ned  


Protokollets förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningens kontor 


Underskrift 


Robert Lindholm  


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 


Dokumenttyp 


Sammanträdesprotokoll 


Datum: 2022-11-24 Ärende: BUN/2022-0169 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: bun@stromstad.se 


Webb: www.stromstad.se 
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Närvarolista 


Beslutande 


Ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 
Stellan Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordförande 


Tjänstgörande ersättare  


Övriga närvarande 


Ersättare  


Övriga deltagare Malin Westling, verksamhetschef Måltid och städ 
Martin Dalenius, verksamhetschef FöKuBi 
Sara Arvenberg, tf förvaltningschef och verksamhetschef Gy, Vu 
Terése Lomgård Lans, utredare  
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Innehåll 
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BUNau § 96 "Tvåpedagogsystem" - remiss från KF  24 mars 2022 (FI) 17 


BUNau § 97 Återrapportering 2022 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 19 
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BUNau § 89 Information från verksamheterna 2022 


Ärende: BUN/2022-0028 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 


- att notera informationen. 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att uppdra åt förvaltningen att vidare utreda alternativ till nya lokaler för 
kulturskolan och redovisa resultatet i ett separat ärende.  


Sammanfattning av ärendet 
Aktuellt 


- Kvalitetsdialog med Skolverket, SPSM 9/11. Självvärdering, kvalitet och analys i 
fokus för dialogen. 


- Rekrytering av verksamhetschef grundskola F-6 klar. 


- Ny regional, och delregional arbetsmarknadsprognos publicerad 


- Utredning "Skav BUP- en väg in" 


- Utredning "Tilläggsbelopp"  


- Dimensioneringsutredningen och effekter av beslut 


- Beslut från Förvaltningsrätten gällande beslut av paus av Koster skola 


Lokaler 


- Förstudie Valemyr, efter ett första möte med Strömstadslokaler har förstudien 
utökats med fler alternativ. Beräknad presentation på nästa nämnd.  


- Förprojektering grundsärskola Skee, inledande möten med Strömstadslokaler. 
Studiebesök Uddevalla 29/11. 


- Etapp 3 Bojarskolan, ritning beräknas vara samverkad med fackliga parter 12/12. 
Då har även elevråd, personal samt skolråd fått möjlighet att yttra sig.  


- Nya insatser för att locka till utbildning som specialpedagog gav resultat 


- Köp av utredningsstöd 


Barn- och elevhälsan  


- Nya insatser för att locka till utbildning som specialpedagog gav resultat 


- Köp av utredningsstöd 


- Elevhälsans dag 25/11  


Återkoppling 
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- Klasstorlekar, se bilaga i dagens ärende Tvåpedagogsystem. 


Kulturskola 


- Dialog startad med Strömstad shopping om lokaler för Kulturskolans 
verksamhet. Strömstad shopping  har som förslag ett kontrakt på 10år utifrån 
nuvarande prisbild. 


- Oklarhet gällande Kulturskoleundervisning på Koster – lokalutmaning utifrån 
brand. 


Bibliotek 


- Biblioteket har nu anpassats gällande brand och därmed har restriktionen om 
20st besökande lyfts. 


- MerÖppet förhoppningsvis klart till februari 2023 (arbetet pågår) 


Förskolan 


- Förtydligande av kommunens hantering av förskolans kö, omplaceringar blir med 
start från augusti – inte löpande under året som hitills varit.  


- Fördjupade dialoger pågår runt sjukfrånvaro i förskolan mellan rektorer och HR 


- 1st intresseanmälan gällande förskola på Koster 


Grundskola 


- SYV-projektet F-6 


- Socialpedagogernas vikt 


- Satsning årskurs 6: Bråka smart, värdegrundsarbete, faddrar på Strömstierna 


- Elevföreläsning med Mustafa Panshiri för 7-9 kring integration 


- Nuläge Strömstierna 


- Samverkan socialtjänst, skola, kultur och fritid 


- Fritidsgårdsverksamhet för 4-6? 


- Utvärdering SSPF 


Grundsärskola 


- Satsningar för att få en mer tillgänglig lärmiljö 


Gymnasiet 


- Kampanj 2023/2024 


- Lovskola v. 44 


- Samverkan med polisen 


- Elevföreläsning med Siri Helle kring psykisk hälsa 


- Deltagande på Strömstad in light 


Vuxenutbildningen 
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- Get ready in West (workshop CV, studieteknik körkortsteori) 


- IT-utbildningar ht 23 


- Helhetslyftet (fokus tredjelandsmedborgare och kombinationsutbildningar) 


- Ytterligare lärarutbildning via KAU till VUX. Förskoleklass och år 1-3 med start ht 
23 


- Nuläge sök 


Information från Måltid och Städ 


- Allmän visning av Pilen 5 blev succé, många besökare och mycket uppskattat 


- Intern invigning med band klippning skedde den 3/11 


- Beredskapsplan - måltid och kost 


- Digital utveckling, ser över samarbetsformer med andra kommuner 


- Digitala utbildningar i Livsmedelshygien (Livsmedelsprogrammet), Räknar med 
genomförande under våren: 


• Alla köksområden + bemanningen 
• Grundutbildning 
• Fortbildning 


- Test med kylda matlådor i Skee fungerar bra med brukarna  


- Kommer starta arbete med att fastställa portionsstorlekar inom hemmat. 


- Ny Enhetschef för städenhetensom startade den 1/11 har brutit benet. Delvis 
sjukskriven. 


Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 


- att notera informationen. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att förvaltningen uppdras att vidare utreda alternativ till nya 
lokaler för kulturskolan och redovisar resultatet i ett separat ärende.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag, med tillägget att uppdra åt förvaltningen att 
vidare utreda alternativ till nya lokaler för kulturskolan och finner det så. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUNau § 90 Mål och budget 2022 - 
Månadsuppföljning/Delårsrapport 2022 


Ärende: BUN/2022-0003 


Sammanfattning av ärendet 
Underlaget för månadsuppföljningen är inte färdigställt, varför redovisningen 
kommer göras vid nästkommande nämnd.  


Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärendet redovisas vid nästkommande nämnd och att 
informationen i övrigt noteras.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med ordförandens förslag och finner det så. 


Beslutet skickas till 
Ärendet 
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BUNau § 91 Internkontrollplan BUN 2022 - uppföljning 


Ärende: BUN/2021-0262 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 


- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern kontroll 
2022. 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 2021-12-09 en intern kontrollplan för 
sin verksamhet. Planen avser områdena 


1. Särskilt stöd 
2. Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet 
3. Resursfördelning inom samtliga skolformer 
4. Garanterad undervisningstid 
5. Kommunikation 
6. Kompetensförsörjning 
7. Inköp och upphandling 


Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den 
interna kontrollen. Granskningsområdena i nämndens verksamheter visar på 
förbättringar av arbetssätt och rutiner.  


Förvaltningen föreslår att samtliga områden kvarstår för fortsatt kontroll 2023 för 
att nå avsedd effekt. Inom området Garanterad undervisningstid bedöms 
kontrollen utökas till att gälla grundskola 2023, med fokus på scheman och 
garanterad undervisningstid. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Rapport 2022 uppföljning av intern kontrollplan 


Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 


- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern kontroll 
2022 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så. 







Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 


Dokumenttyp Sida: 9 (20) 


Sammanträdesprotokoll 


Datum: 2022-11-24 
 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: bun@stromstad.se 


Webb: www.stromstad.se 


Telefon: 0526-190 00 


 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUNau § 92 Internkontrollplan BUN 2023 


Ärende: BUN/2022-0171 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslåf barn- och 
utbildningsnämnden besluta 


- att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2023. 


Sammanfattning av ärendet 
Målsättningen för Strömstads kommuns verksamhet är att uppnå så god 
ekonomisk hushållning som möjligt med de resurser som finns. Det omfattar 
förutom ett finansiellt perspektiv också ett verksamhetsperspektiv. Detta 
reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande mål uppnås: 
 


att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, 
att verksamheten bidrar till en god ekonomisk hushållning,  
att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är 
tillförlitlig, 
att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs,  
att oavsiktliga och avsiktliga fel och brister upptäcks i tid samt 
att säkra tillgångar och förhindra förluster. 


  


Nämnd/styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden och styrelsen ska se till 
att:  


en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde  
lokalt anpassade regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, 
inom ramen för kommunens regelverk  


  


Inom nämnds/bolags verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef/vd för att 
konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att åstadkomma och upprätthålla en god intern 
kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd/styrelse.  


Förvaltningschef/vd ansvarar för att löpande rapportera till nämnden/styrelsen 
om hur den interna kontrollen fungerar. 


  


De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll och att informera övriga 
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anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för 
att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 
Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att omedelbart rapportera brister i den 
interna kontrollen till närmast överordnad eller till den nämnden/styrelsen utsett, 
enligt gällande regler. 


  


Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 
arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
närmast överordnad eller till den som nämnden/styrelsen utsett. 


  


Förvaltningen har tagit fram förslag för områden för intern kontroll 2023 utefter 


en väsentlighet- och riskanalys och föreslår område och tillvägagångssätt i den 


framtagna internkontrollplanen för 2023. 


1. Särskilt stöd 
2. Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet 
3. Resursfördelning inom samtliga skolformer 
4. Garanterad undervisningstid 
5. Kommunikation 
6. Kompetensförsörjning 
7. Inköp och upphandling 


I riskanalysen identifieras och analyseras olika risker och deras konsekvens som är 
avgörande för nämndens/styrelsens möjligheter att nå sina mål. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Förslag till intern kontrollplan 2023 inkl. riskanalys 
Reglemente för intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 22-06-21 


Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 


- att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2023. 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  


Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUNau § 93 Nämndens budget 2023: investeringsbudget, 
driftsbudget 


Ärende: BUN/2022-0172 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att notera informationen.  


Sammanfattning av ärendet 
Beslut i budgetfrågan för 2023 tas tisdagen den 29 november 2022, varför frågan 
får bero till nästkommande nämndsmöte.  


Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att notera informationen.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med ordförandens förslag och finner det så.   
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BUNau § 94 Sammanträdestider och årshjul 2023 


Ärende: BUN/2022-0170 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 


- att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider och årshjul för 2023. 


Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider och årshjul för barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsår 2023. Årshjulet utgör en plan för de 
ärenden som ska gå till nämnd under året och omfattar de områden som behöver 
följas upp och återredovisas till skolans huvudman. Återrapportering omfattar 
både kommunala mål och de statliga uppdrag som är ålagda skolverksamheterna 
genom skollagen.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Bilaga: Årshjul och sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2023 


Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 


- att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider och årshjul för 2023. 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  


Beslutet skickas till 
Ärendet 
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BUNau § 95 Stiftelser och fonder 2022 - Utdelning 


Ärende: BUN/2021-0263 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta  


1. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Kosterfonden till ansökan om kläder och 
skor. 


2. att 4 000 kr utdelas till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till 
ansökan om glasögon 


3. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
omkostnader för vidare utbildning 


4. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
utbytestermin 


5. att ansökan till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till ansökan 
om resor till vårdnadshavare boende på annan ort avslås 
 


- att utdelning(ar) justeras baserat på utdelningsbart belopp i respektive fond, för 
det fall täckning saknas för föreslagen utdelning.  


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att uppdra åt förvaltningen att uppdatera uppgifterna avseende utdelningsbar 
behållning i fonderna och redovisa dessa för nämnden. 


Sammanfattning av ärendet 
  


Fond Ansökan Utdelningsbart 
belopp 


Ansökt belopp 


Stiftelsen Gurli 
Jacobssons fond  


Ingen inkommen 
ansökan - - 


Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall 
delas ut till "elev i avgångsklassen för visat intresse för 
tyska språket". 


Stiftelsen 
Kosterfonden 


Medel till 
ridstövlar, 
vinterjacka, 
ridbyxor samt 
gympaskor.  


 kr 5 000 kr 


Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall 
"användas till premier eller stipendier åt skolbarn, 
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hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och 
Moholmen". 


Stiftelsen Std:s 
grundskolas 
samfond nr.1 


Medel till inköp av 
glasögon 


 kr 4 000 kr 


Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. 
Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela 
utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet 
är att avkastningen används till förmån för eleverna vid 
grundskolan i kommunen. 


Stiftelsen Std:s 
grundskolas 
samfond nr.1 


Medel till resor för 
att sökandes barn 
boende i 
kommunen ska 
kunna besöka sin 
vårdnadshavande 
boende på annan 
ort 


0 kr 10 000 kr 


Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. 
Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela 
utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet 
är att avkastningen används till förmån för eleverna vid 
grundskolan i kommunen. 


Stiftelsen 
Dahlgrenska 
fonden 


Medel till inköp av 
studentlitteratur 
för kommande 
utbytestermin 


 kr 15 000 kr 


Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela 
ut medel "till inköp av skolböcker för flitiga och fattiga 
skolbarn samt till premier vid årsexamen". 


Stiftelsen 
Dahlgrenska 
fonden 


Medel till inköp av 
studentlitteratur 
för kommande 
vidare studier 


 kr - 


Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela 
ut medel "till inköp av skolböcker för flitiga och fattiga 
skolbarn samt till premier vid årsexamen". 


Stiftelsen Slöjd& 
syskolefonden 


Ingen ansökan 
inkommen 


- - 


Stiftelsens ändamål är "att av den årliga avkastningen 
understödja syskolan eller slöjdskolan för flickor".  


Stiftelsen Lions 
jubileumsgåva 


Ingen ansökan 
inkommen 


- - 
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Stiftelsens ändamål är "att den årliga avkastningen 
skall delas ut till en elev i grundskolans högsta klass, 
som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, 
musik eller annan konstart". 


  


Det noteras under sammanträdet att uppgifterna avseende tillgängliga belopp 
inte är uppdaterade. Ett eventuellt beslut i utdelningsfrågan är beroende av 
denna uppgift  
 


Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar  
Tjänsteskrivelse 22-09-16  
  
  


Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta  


1. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Kosterfonden till ansökan om kläder och 
skor. 


2. att 4 000 kr utdelas till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till 
ansökan om glasögon 


3. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
omkostnader för vidare utbildning 


4. att 5 000 kr utdelas till stiftelsen Dahlgrenska fonden till ansökan om 
utbytestermin 


5. att ansökan till stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1 till ansökan 
om resor till vårdnadshavare boende på annan ort avslås 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att förvaltningen uppdras att ta fram uppdaterade uppgifter 
avseende utdelningsbar behållning i fonderna och redovisa dessa för nämnden 
och att föreslagna utdelningar justeras för det fall behållning saknas.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag, med ordförandens tillägg och finner det så.  


Beslutet skickas till 
Diariet  
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BUNau § 96 "Tvåpedagogsystem" - remiss från KF  24 mars 
2022 (FI) 


Ärende: BUN/2022-0079 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 


- att avslå motionen 


Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om tvålärarsystem - 
tvåpedagogssystem som har testats på olika håll runt om i landet. Detta innebär 
att två lärare arbetar tillsammans, samtidigt, i och utanför klassrummet.  


Planeringen sker tillsammans och under lektionen kan en lärare instruera och den 
andra observera. Vid behov kan klassen delas på två.  


Motionslämnaren yrkar:  


1. att berörda förvaltningar utreder kostnaden för att införa tvåpedagogssystem i 
Strömstads skolor  


2. att tvåpedagogssystem införs i samtliga klasser i Strömstads kommun, utom där 
elevantalet inte motiverar bemanningen.  


3. att man tar fram ett riktmärke för lämpligt antal elever per lärare på olika 
nivåer  


4. att införandet av tvåpedagogssystem startar i de grupper där antalet elever per 
lärare är högt. 


Kommunfullmäktige beslutade 22-03-24 att remittera motionen till Barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och förslag till beslut. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04 


Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 


- att avslå motionen 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
  







Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 


Dokumenttyp Sida: 19 (20) 


Sammanträdesprotokoll 


Datum: 2022-11-24 
 


Justerandes signatur Strömstads kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 


E-post: bun@stromstad.se 


Webb: www.stromstad.se 


Telefon: 0526-190 00 


 


BUNau § 97 Återrapportering 2022 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 


Ärende: BUN/2022-0025 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 


- att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. 


Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden finns att rapportera. 


1. Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer  
(Strömstierna, 17 november 2022) 


  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 


Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 


- att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. 


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  
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BUNau § 98 Återkoppling kontaktpolitiker 2022 


Ärende: BUN/2022-0043 


Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att återkopplingen från kontaktpolitiker ska ske vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att återkopplingen från kontaktpolitiker sker vid nämndens 
sammanträde.  


Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
att återkopplingen från kontaktpolitiker ska ske vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde och finner det så. 





