
  
PROTOKOLL 1 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Ingrid Noord-Silversten 
  
Justeringens plats 
och tid 

Rådhuset 
 

Sekreterare   Paragrafer 16–23 

 Felicia Linder  
  
Ordförande   

 Hans Ivarsson  
  
Justerare  

 Ingrid Noord-Silversten 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2021-03-02 Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2021-03-11 Anslaget tas ned 2021-04-05 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 

 
Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30–10:00 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Richard Fallqvist (L), Ingrid Noord-

Silversten (S) 
 

  

Övriga Anneli Waern Kvalitetsutvecklare, Anu Enehöjd Verksamhetschef 
grundskola/grundsärskola, Britt-Marie Deubler verksamhetschef 
förskolan, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, Felicia Linder 
nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef 
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PROTOKOLL 3 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 16  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten (S) utses till justerare  



  
PROTOKOLL 4 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställd med följande tillägg: 

-Informationspunkter gällande Västergården 2 och bemanningen  



  
PROTOKOLL 5 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 18 BUN 50/2021-613 

Bidrag till fristående verksamhet och interkommunala 
ersättningar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet beslutar att ärendet förs vidare till nämnd som 

beslutsärende utan ställningstagande 

Sammanfattning 

 Förvaltningsekonom Emma Ryberg Mårtenson informerar om 

processen kring besluten gällande bidrag till fristående 

verksamheter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 6 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 19 BUN 52/2021-612 

Uppföljning STG SAAB tekniska gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

Sammanfattning 

Information från skolchef Ulrika Hansson om vilka yrken som före 

detta STG elever har. Över tid har 131 elever gått programmet och av 

dessa har idag fler än 100 ett tekniskt yrke. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 7 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 20 BUN 31/2021-600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Vi föreslår att Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten 

och lägger den till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 

undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 

minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 

åtgärder får effekt. 

Varje år sammanfattar alla ansvariga enhetschefer sitt arbete med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetssystemet Stratsys. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
HR-enheten 
Fackliga företrädare 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 21 BUN 53/2021-046 

Samfond 3- årsredovisning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Vi föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

redovisningen för Samfond 3 för år 2020 

Sammanfattning 

Stiftelselagen (1994: 1220) innebär att en förvaltningsberättelse måste 

upprättas av den nämnd som har rätt att dela ut medel ur fonden. 

Ekonom Emma Ryberg Mårtensson har upprättat förslag till 

årsredovisning för Samfond 3 för år 2020. Redovisat eget kapital har 

sjunkit från 516 200 kronor till 505 200 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 22  

Insatser och kostnader för att vända nedåtgående 
resultat i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet beslutar att ärende förs vidare till nämnd som 

beslutsärende utan ställningstagande 

Sammanfattning 

Diskussion kring hur vi på bästa sätt ska kunna få fram efterfrågad 

information kring oroande elevfrånvaro och måluppfyllelse till 

nämnd. 

Förvaltningen har undersökt möjligheten att fram frånvarostatistik 

utifrån olika parametrar såsom kön, årskurs. I nuvarande elevsystem 

krävs mycket handpåläggning. 

Arbetsutskottet önskar redovisning av måluppfyllelse fyra gånger 

per år, vilket innebär två med prognos och två gånger med slutgiltigt 

resultat.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 10 (10) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-02  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 BUN 28/2021-600 

Information 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

• Vägar framåt 

• Uppföljning KAA 

• Förstelärare 

• Elevhälsoteam 

• Måluppfyllelse förskolan 

• Årshjul 

• Uppföljning av oroande skolfrånvaro och resultat 

• Inför strategisk ekonomisk plan  

• Västergården 2 - Upphandlingsunderlaget är klart 

• Förvaltningen kommer i maj-juni få en ny kollega från 

bemanningen som har hand om bemanning samt rekrytering 

av timvikarier 


