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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 BUN 2020/0290-600 

    

 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-01 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–16.20 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, §§ 75-77 

Lisa Kling, sekreterare, §§ 75-81 

Lina Magnusson, förvaltningschef, §§ 75-81 

Helen Larsholt, skolchef gymnasium/vuxenutbildning, deltar via länk 

§§ 78-80 

Annica Ejdesör, verksamhetsutvecklare, deltar via länk §§ 79-81 

Ann-Brit Oseland Karlsson, rektor, deltar via länk §§ 79-80 

Monica Rosenhoff, förskolerektor, deltar via länk § 81 

Margareta Kostovska, förskolerektor, deltar via länk § 81 

Annelie Hasselgren, förskolerektor, deltar via länk § 81 

Catrine Adlersson, förskolerektor, deltar via länk § 81 

Johanna Hurtig, tillförordnad förskolerektor, deltar via länk § 81 

Camilla Arvidsson, rektor, deltar via länk § 81 

Ulla Elowson, rektor, deltar via länk § 81 

Jenni Segelskär Ahlström, tillförordnad rektor, deltar via länk § 81 

Ulrika Hjärling, rektor , deltar via länk § 81 

Ulrika Larsson, rektor, deltar via länk § 81 

Mattias Larsson, rektor, deltar via länk § 81 

Sven-Eric Olsson, rektor, deltar via länk § 81 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 77–81 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 BUN 2020/0290-600 

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ordförande  

 Ida Östholm 

  

Justerare  

 Louise Thunström 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 BUN 2020/0290-600 

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 

Ida Jakobsson (S) 

Michael Halvarsson (MP) 

Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 

Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 

Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 

Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
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BUN § 77 BUN 2020/0250-606 

Information om mål och budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 juni hölls ett extra arbetsutskott för arbete med mål och budget 2021 

som syftade till att ta fram diskussionsunderlag för de angivna målområdena 

i budget 2021.  

Vid arbetsutskottet den 18 augusti fortsatte dialogen kring mål och budget 

utifrån det diskussionsunderlag som arbetats fram, och som efter vissa 

justeringar utgjorde beredningsförslaget som bifogades kallelsen till 

arbetsutskottets extra sammanträde den 25 augusti. 

Vid arbetsutskottets extra sammanträde den 25 augusti gjordes ytterligare 

justeringar samt förslag till beslut arbetades fram. 

Barn- och utbildningsnämnden fick inför sitt sammanträde den 1 september 

ta del av beredningsförslaget avseende mål och budget 2021 samt 

protokollet från arbetsutskottet den 25 augusti. Den 8 september vid ett 

extrainsatt nämndsmöte kommer beslut avseende mål och budget 2021 att 

fattas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25 

Protokoll AU 2020-08-25, § 57 

Beredningsförslag Mål och budget 2021, daterad 2020-08-25 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att tacka för informationen.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 78 BUN 2020/0021-600 

Delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om beslut enligt delegationsordningen Allmänna ärenden 14:1; 

  

• Ordförandebeslut avseende skolskjutsärende, 

Redogörelse lämnades vid mötet. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förklara presenterat ordförandebeslut för anmält.  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 79 BUN 2020/0088-604 

Kränkande behandling inom förskola och skola 

Sammanfattning av ärendet 

I skollagen 6 kap 10 § anges: 

  

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En 

rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 

utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden”. 

  

Enligt delegationsordningen ska skolchef för huvudmannens räkning 

mottaga anmälningar från rektor om ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling.  

Sammanställning redovisas till nämnd fyra gånger per år, och på Barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 1 september redovisas kvartal 2. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24 

Redovisning av Draftit, kvartal 2 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att mottaga redovisningen gällande kränkande behandling inom förskola och 

skola avseende kvartal 2, för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Skolchefer  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 80 BUN 2020/0309-610 

Kvalitetsredovisning för verksamhetsområdena 
gymnasium och vuxenutbildning, läsåret 2019/2020 

Sammanfattning av ärendet 

I Skollagen 4 kap 3 § anges:  

  

”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. Det 

systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.  

  

Detta dokument innehåller uppföljning av gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen inom Barn- och utbildningsnämnden samt den av 

huvudman köpta gymnasieutbildningen i andra kommuner (Skollag 

2010:800). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen daterad 2020-08-25 

Kvalitetsredovisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, läsåret 

2019/2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen avseende läsåret 2019/2020. 

Beslutet skickas till 

Skolchef, gymnasium och vuxenutbildning   
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 81 BUN 2020/0308-610 

Kvalitetsredovisning för verksamhetsområdena 
förskola, grundskola, särskola, läsåret 2019/2020 

Sammanfattning av ärendet 

I Skollagen 4 kap 3 § anges:  

  

”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. Det 

systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.  

  

Detta dokument innehåller uppföljning av förskolan, grundskolan och 

särskolan inom Barn- och utbildningsnämnden (Skollag 2010:800). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25 

Kvalitetsredovisning för verksamheterna förskola, grundskola och särskola 

läsåret 2019/2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna kvalitetsredovisningen för verksamheterna förskola, 

grundskola och särskola avseende läsåret 2019/2020. 

Beslutet skickas till 

Skolchef för förskola, grundskola och särskola 


