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Underskrift …………………………………………
 Pernilla Gustafsson

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
Plats och tid Vuxenutbildningens samlingssal, torsdagen den 19 mars kl.08:30-12:30
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Olsson (C), 1:e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Claes Dahlgren (L) §§ 47-50, §§ 52-57 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Vivian Fräknefjord (MP) ersätter Niklas Moe (M) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ersätter Pierre Markström (C) § 44 pkt 5-
12, §§ 45-50, §§ 52-57 
 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Kvalitetsstrateg Anna Hurtig § 43, § 44 pkt 1-4  
Utredare Anders Bengtsson § 44 pkt 12 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson § 43, § 44 pkt 1-11 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg § 43, § 44 pkt 1-11 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen § 43, § 44 pkt 1-11 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson § 43, § 44 pkt 1-11
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Controller Thomas Davidsson § 44 pkt 6-11 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson § 43, § 
44 pkt 1-7 
Kommunikationsstrateg Jenny Martinsson § 43, § 44 pkt 1-7 
Sektionschef Samhällsbyggnad (kost) Charlotte Kvist § 43, § 44 pkt 1-7  
Sektionschef Samhällsbyggnad (städ) Elisabet Sundberg § 43, § 44 pkt 1-
7 
Personalföreträdare Eva Carlsson  
Personalföreträdare Gunnar Hermansson   
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§ 43 Dnr BUN 295540  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Pierre 
Markström (C). Beräknad tid för justering är tisdagen den 24 mars 2020 
 

Yrkanden 
Då Pierre Markström (C) inte är närvarande föreslås Anibal Rojas Jorquera (KD) som 
justerande.  
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Anibal Rojas Jorquera (KD) till justerande samt  
  
att justering äger rum tisdagen den 24 mars 2020 
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§ 44 Dnr BUN 2020/00013  

Information till nämnd 2020-03-19 

 
1. Justering av dagordningslista  

Ordförande meddelar att följande informationspunkter läggs till dagordningen 
under ärende 2 som punkter 2-7 

- Övergripande information om arbetet med Corona 
- Information om handlingsplan – barnomsorgen  
- Information om handlingsplan – grundskolan 
- Information om handlingsplan samt konsekvenser av distansutbildningen – 

gymnasieskolan 
- Information om handlingsplan samt konsekvenser av distansutbildningen – 

Vuxenutbildningen  
- Frågor och diskussion  

 
Ordförande meddelar att följande informationspunkter och ärenden utgår från 
dagens sammanträde:  
- Sammanställning av inkomna klagomål 2019 (Ärende 2 pkt 1) 
- Måltidsrapport (Ärende 2 punkt 4) 
- Information förvaltningschef 2020-03-19 (Ärende 3) 
- Information – Ordförande 2020-03-19 (Ärende 4).   
 

2. Övergripande information om arbetet med Corona 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson informerar 
om Covid-19 samt att socialtjänsten har personal- och materialbrist, att 
vuxenutbildningen och gymnasieskolan har lämnat över sitt undervisnings-
material till socialtjänsten och ser över om till exempel vårdutbildade lärare kan 
hjälpa till inom vården. 
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om regeringens diskussioner kring 
en nationell stängning av skolor och förskolor, att det har tagits fram en lista 
över prioriterade grupper som kommer att förändras efterhand samt att 
kommunen har gått in i krisberedskapsläge enligt kommunens samordnings-
grupp. Lindroos redogör vidare för kommunens åtgärder med anledning av 
Covid-19.  
   

3. Information om handlingsplan – barnomsorgen  
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar att förskolan 
kommer att erbjuda annan pedagogisk verksamhet för de prioriterade grupperna 
vid en eventuell stängning av barnomsorgen och informerar om de enheter som 
kan komma att hållas öppna samt hur de tänker på barnens bästa. Vinberg 
informerar vidare om ledningens ersättare vid eventuell frånvaro och deras 
fortsatta arbete i frågan.  
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Forts. § 44 
  

4. Information om handlingsplan – grundskolan 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om grundskolans 
handlingsplan vid en eventuell stängning av skolorna. Madsen informerar att 
grundskolorna gör egna handlingsplaner, att praon kommer att ställas in under 
eventuella stängningsveckor samt att modersmålsundervisningen har ett 
temporärt uppehåll då personalen är utplacerad på skolor med minskad 
personalstyrka. Madsen informerar vidare att fritidshemmen kommer att hållas 
öppna men att antalet fritidshem kan komma att justeras efterhand. Information 
lämnas även om ledningens ersättare vid eventuell frånvaro samt om vad som 
menas med fjärr- respektive distansundervisning.  

 
5. Information om handlingsplan samt konsekvenser av distansutbildningen – 

gymnasieskolan 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar att gymnasieskolan är 
igång med distans- och fjärrundervisningen samt hur gymnasieskolan har 
förberett inför detta. Information lämnas även om frågeställningar kring elever 
med behov av särskilt stöd, elever på yrkesprogram, förutsättningar för elever 
att nå gymnasieexamen samt redogör för andra utmaningar gymnasieskolan ser 
med distansundervisningen. Einarsson informerar även om gymnasieskolans 
ledningsstruktur för verksamhetschef, rektorer och enhetschefer samt att ca 50% 
av APL-platserna fortfarande är igång.  
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos menar att han väntar på direktiv från central 
nivå och efterfrågar undantagsregler för åk 9 och åk 3 för att säkerställa betyg 
och examen.  

 
6. Information om handlingsplan samt konsekvenser av distansutbildningen – 

Vuxenutbildningen  
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om hur 
verksamheten förberedde för distansundervisning och att ca 90 % av eleverna nu 
är igång med distansundervisningen. Larsson informerar vidare att vuxen-
utbildningen har lämnat ut information på 11 olika språk samt hur distans-
undervisningen genomförs och hur stor andel som har deltagit i undervisningen. 
Larsson informerar vidare om konsekvenser på kort sikt, problem som uppstår 
för transportutbildningarna samt om konsekvenser på lång sikt. Information 
lämnas även om verksamhetens beredskap för elever som ska ha slutbetyg inför 
högre studier samt vid eventuell stor frånvaro av personal.   

 
7. Frågor och diskussion  

Barn och utbildningsnämnden diskuterar och ställer frågor till förvaltningen. 
Andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) tackar all personal inom 
förvaltningen samt inom städ, kost och vaktmästeri och informerar att 
regeringen uppmanar kommunerna att vara beredda och bygga upp 
jourorganisationer så som jourfritids och jourbarnomsorg. Sandberg (S) undrar 
om nattisverksamheten på Fyren kan utökas?  
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Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg redogör för antal inskrivna barn 
och kapacitet på Fyren samt hur förskolan kan utöka dessa platser vid behov. 
Verksamheten är öppen för barn upp till 12 år. 
 
Sandberg (S) informerar vidare att riksdagen kommer att klubba igenom 
lagändringen, som möjliggör för regeringen att fatta beslut om en eventuell 
nationell stängning av förskolor och skolor, under eftermiddagen.  

 
Sandberg (S) undrar hur förvaltningen ställer sig till privata donationer och hjälp 
från frivilligorganisationer? Förvaltningschef Staffan Lindroos tar med sig den 
frågan till kommunens samordningsgrupp.  
  
Martin Pettersson (SD) anser att beslutet om distansstudier för gymnasieskola 
och vuxenutbildning var bra samt att kommunen kan behöva rucka på regler 
som till exempel inköp av fika för att uppmuntra personalen i arbetet. 
 
Vivian Fräknefjord (MP) undrar om sommarlovsskolan kan prioriteras för 
elever i årskurs 9 samt satsa extra på elever som ska börja gymnasiet eller ta 
studenten. Verksamhetschef grundskola Peter Madsen menar att 
sommarlovsskolan eventuellt kan förstärkas och att grundskolan prioriterar 
elever i åk 9.  
 
Sonny Persson (S) undrar vad som menas med annan pedagogisk verksamhet, 
hur kommunikationen sker med föräldrarna och hur flexibel lagstiftningen är för 
elever som behöver komma ikapp efter eventuell stängning av skolorna. 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att förvaltningen kommunicerar 
via en kanal samt att Kommundirektören har avsatt en kommunikationsstrateg 
som bara arbetar mot barn och utbildning med dessa frågor, samt ber att få 
återkomma med svar gällande flexibiliteten i lagstiftningen. Verksamhetschef 
förskola Lena-Maria Vinberg informerar om annan pedagogisk verksamhet. 
Persson (S) framför att han har förtroende för förvaltningen och upplever att 
förvaltningen har god kontroll.   
 
Förste vice ordförande Camilla Olsson (C) saknar statistik på antal elever som 
kommer behöva nattis. Förvaltningschef Staffan Lindroos menar att det inte är 
barn och utbildningsförvaltningens uppdrag att ta fram den statistiken och tar 
med sig frågan till kommunens samordningsgrupp.  
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) undrar hur informationen går ut till vårdnadshavare 
med annat modersmål än svenska, som inte kan läsa samt informerar att det 
sprids falsk information om Covid-19 på Dalaberg. Lindroos menar att 
informationen har översatts men tar med sig frågan till kommunens 
samordningsgrupp. 
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Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om falsk artikel på Bohusläningens 
hemsida, om responsen efter beslut om distansundervisning för Uddevalla 
gymnasieskola och vuxenutbildning samt om ordförandens mediakontakt efter 
beslutet. 
 

8. Sammanställning av inkomna klagomål 2019 
 Informationspunkten utgår från dagens sammanträde. 
 

9. Budgetdialog 2021-2023 
Controller Thomas Davidsson informerar om arbetsmaterial till budgetdialogen 
2021. Information lämnas om planeringsförutsättningarna, minskade netto-
kostnader/nämnd, kommunens investeringsnivå samt om fördelnings-
problematik. Davidsson informerar vidare om barn och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar 2021, om nämndens effektiviseringar under 2018-
2023 samt om den demografiska ökningen. Information lämnas vidare om 
flerårsplan 2021-2023 - sammanställning av resursbehov, om problematiken 
kring investeringsplanen, om flerårsplan 2021-2030 – investeringar samt om 
drift och kapitalkostnader på grund av investeringar. Davidsson informerar 
slutligen om nämndens viktigaste utmaningar samt om barn och utbildnings-
nämndens SWAT -analys 2021-2023.  
 
Martin Pettersson (SD) anser att Uddevalla kommun ska senarelägga beslut om 
budgetdialog eftersom det ekonomiska läget är väldigt osäkert. Davidsson anser 
att beslutet kan tas av Kommunfullmäktige senast i september för att nämnderna 
ska hinna få in sina budgetar i tid.  
 
Andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) menar att en eventuell 
senareläggning måste beslutas av Kommunstyrelsen. Ordförande Roger Ekeroos 
(M) tar med sig frågan till M6 och förvaltningschef Staffan Lindroos tar med sig 
frågan till Kommundirektörens ledningsgrupp. Lindroos uppmanar även 
politiken att börja göra prioriteringar. 
  
Ordförande Roger Ekeroos (M) anser att kommunen behöver ha transparens och 
ett större samarbete mellan nämnderna gällande ekonomin.   
 
Davidsson tittar på vad som kan avbeställas om eleverna inte är i skolan men 
menar att mycket är fasta kostnader.  
 
Förste vice ordförande Camilla Olsson (C) menar att beslut om budgetdialogen 
inte får skjutas fram längre än till september och att nämnden måste ha ordning i 
budgetarbetet.  
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10. Ekonomisk uppföljning jan-feb 
Controller Thomas Davidsson informerar om februariprognosen 2020. 
Information lämnas om det ekonomiska utfallet och prognosen avseende resultat 
per 2020-12-31.  
Information lämnas även om lönekostnadsutvecklingen, om volymutvecklingen 
samt om kostnad för bibehållen lärartäthet, kostnad för måltider på 
Källdalsskolan och statsbidrag för lärarassistenter. Davidsson informerar även 
om effektiviseringar och anpassningar under 2020 samt om tillkommande 
resurser från effektiviseringsfonden.  

 
Vidare informerar Davidsson om Coronavirusets effekter på ekonomin i 
kommuner och regioner.  
  

11. Måltidsrapport 
Informationspunkten utgår från dagens sammanträde. 
  

12. Information om tillsynsärende  
Utredare Anders Bengtsson och Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
informerar om tillsynsärendet.  
Information lämnas om huvudmannens antal anställda och antal inskrivna barn, 
om de brister som tillsynsenheten har konstaterat samt hur tillsynen har gått till.  
Information lämnas om skollagens krav på pedagogisk omsorg vad gäller 
särskilt stöd, barngruppens sammansättning och storlek samt om de krav som 
tillsynsenheten har ställt på huvudmannen och vilka brister som kvarstår.  
 
Martin Petterson (SD) frågar hur tillsynsenheten ställer sig till ett eventuellt 
överklagande från huvudmannen. Lise-Lotte Bengtsson menar att tillsyns-
enheten känner sig trygga med beslutet.  
 
Sonny Persson (S) undrar vad tillsynsenhetens roll är och vilken skyldighet 
enheten har gällande att hjälpa fristående huvudmän. Anders Bengtsson 
informerar att enheten har en råd- och vägledande roll som har används vid 
tillsynen.  
  
Förste vice ordförande Camilla Olsson (C) undrar hur situationen ser ut i de 
andra kommunerna som huvudmannen är verksam. Lise-Lotte Bengtsson menar 
att det tidigare har framkommit problem hos andra kommuner men att 
tillsynsenheten inte har haft någon kontakt med kommunerna i närtid.  
        

 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr BUN 2020/00014  

Information - Förvaltningschef 2020-03-19 

 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 46 Dnr BUN 2020/00015  

Information - Ordförande 2020-03-19 

 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr BUN 2020/00317  

Sammanställning av inkomna klagomål under 2019 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna 
klagomål under 2019.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02    

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under 2019  
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§ 48 Dnr BUN 2020/00253  

Tillsynsärende 

Sammanfattning 
Christella barnomsorg, 969690-9788, driver pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. 
Bolaget (huvudmannen) har för närvarande två dagbarnvårdare anställda med samman-
lagt 12 inskrivna barn, folkbokförda i Uddevalla kommun. Vid den tillsyn som för-
valtningen genomfört har brister konstaterats. Huvudmannen har förelagts vid vite och 
att det ska vidtas åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Åtgärder har redovisats, 
men förvaltningen bedömer att bristerna kvarstår.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-02-20 
Tillsynsenhetens föreläggande vid vite 2019-09-23 
Huvudmannens inskickade redovisning av vidtagna åtgärder 2019-12-18 
Tillsynsenhetens protokoll efter uppföljningsintervjuer 2020-02-06 
Synpunkter på protokoll efter tillsynsmöte 2020-02-15  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att återkalla beslut om rätt till bidrag för Christella barnomsorg, 969690-9788, samt 
  
att beslutet gäller från och med 2020-05-01  
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§ 49 Dnr BUN 2020/00200  

Remiss från VästKom - Revidering av Riktlinjer för Samordnad 
individuell plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 
I Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen finns sedan den 1 januari 2010 
bestämmelser om att kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. Västkom och Västra 
götalandsregionen har sammanställt en länsgemensam riktlinje och mall för Samordnad 
individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 2015. 
Det gavs 2018 ett uppdrag att se över och eventuellt revidera den länsgemensamma 
riktlinjen för SIP tillsammans med mallarna och utbildningsmaterialet. Efter översyn 
konstaterades att riktlinjen behövde revideras.  
  
De reviderade riktlinjerna har gått ut på remiss och Barn och utbildningsnämnden ges 
nu möjlighet att yttra sig.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05 
Barn och utbildningsförvaltningens yttrande på remiss från Västkom avseende SIP 
Reviderade Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan remissversion- Remissversion  
Bilagor 1-4 Revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan  
PM Vad är förändrat i Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan 
Missiv - Remiss Revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att översända Barn och utbildningsförvaltningens yttrande som svar på remiss från 
VästKom om revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan (SIP) för 
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen  
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§ 50 Dnr BUN 2019/01228  

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande 
Ramnerödsskolan  

Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande Ramnerödsskolan 2019-11-21. 
Socialdemokraterna föreslår genom initiativet att förvaltningen utarbetar en strategi för 
att marknadsföra den nya Ramnerödsskolan, att utreda möjligheten och behovet av att 
ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas inom kommunen samt att utreda 
möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt utnyttja den nya skolan. 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-10 § 158 att ge förvaltningen 
ovanstående i uppdrag samt att det ska redovisas till nämnden senast i mars 2020.   
  
2019-12-10 § 154 beslutade barn och utbildningsnämnden även att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till lokalmöjligheter i HCB 
samt Margretegärdeskolan, att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i 
uppdrag att utreda nödvändiga revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, 
förskolan samt gymnasieskolan samt att ge förvaltningen, mot bakgrund av 
ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga revideringar i investeringsplanen.  
  
Denna utredning inkluderar även Ramnerödsskolan varför den behöver klargöras innan 
en specifik utredning om Ramnerödsskolan kan startas.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-12-10 § 158 
Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande Ramnerödsskolan     

Yrkanden 
Sonny Persson (S): Bifall till Hampus Marcussons (S) ledamotsinitiativ gällande 
Ramnerödsskolan.  
Camilla Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna.  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att barn och utbildningsnämnden 
bifaller Camilla Olssons (C) yrkande; Bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att med barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse anse ledamotsinitiativet 
besvarat.   
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§ 52 Dnr BUN 2020/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-03-19 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr BUN 2020/00034  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-03-19 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
  
Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr BUN 2020/00063  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-03-19 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
  
Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor lämnas. 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr BUN 2020/00017  

Budgetdialog 2021-2023 

Sammanfattning 
2019 års resultat samt planeringsförutsättningarna för 2021-2023 kommer att behandlas 
vid budgetdialogen den 14 april. Kommunledningskontoret har tagit fram planerings-
förutsättningarna efter politiska riktlinjer. Förvaltningen utarbetar förslag till underlag 
till budgetdialogen.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-09     

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande ändringsyrkande: att avsluta attsatsen med ”och 
återkoppla till nämnden”.    

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att delegera till barn och utbildningsnämndens ordförande att i samråd med 
presidiet godkänna förvaltningens underlag för den fortsatta budgetdialogen och 
återkoppla till nämnden. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr BUN 2020/00333  

Byte av representanter till kommunala rådet för äldre och 
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 
I riktlinjerna för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning står det att "Representationen från kommunen utgörs av två 
förtroendevalda ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en 
från oppositionen. Samma ledamöter representerar sin nämnd i båda råden.”  
 
Den 24 januari 2019 § 12 beslutade barn och utbildningsnämnden att välja ordförande 
Roger Ekeroos (M) och andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) som barn och 
utbildningsnämndens representanter i ovanstående råd. 
 
Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår nu att förste vice ordförande Camilla 
Olsson (C) väljs som barn och utbildningsnämndens representant istället för ordförande 
Roger Ekeroos (M). 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ändra beslutet 2019-01-24 § 12 med att välja förste vice ordförande Camilla Olsson 
(C) istället för ordförande Roger Ekeroos (M) som barn och utbildningsnämndens ena 
representant i kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning samt  
 
att andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) kvarstår som nämndens andra 
representant i kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
 
 


