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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Bengt Arne Andersson (M), ordförande
Maud Hultberg (S)
Liselotte Holmgren-Gadd (-) fd (KD)
Bengt Andersson (C)
Peter Bäcklund (S)
Christy Whiddon (S)
Gert Kjellberg (TP)
Marianne Möller (-) fd (M)
Christer Olsson (SD)
Aida Tegeltija (L)
Louise Marklund (M)

Övriga närvarande Erling Alsin (-)
Birgitta Bengtsson (S)
Anna-Margareta Haglund (-) fd (M)
Maud Sundqvist (KD)
Emma Lennholm (S)

Lena Ericsson, förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Fastställande av dagordning 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg:

Punkt 15: Politikernas psykosociala arbetsmiljö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Information

Dnr

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna.
Sammanfattning
A.Intern kontrollplan 2020

Marie Simonsson, verksamhetskoordinator, informerar om förslag på nya 
internkontrollpunkter 2020.

B. Genomförande av Lupp 2020 i göteborgsregionen (GR)
Dan Christoffersson, informerar om Lupp 2020 (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken). 

C. Anmälan om kränkande behandling, Tångeröds förskola
Förvaltningen informerar om ärendet. 

D. Anmälan gällande situationen för ene elev vid Fridas hage och 
Häggvallskolan
Förvaltningen informerar om ärendet.

E. Beslut från Skolinspektionen gällande Bleketskolan
Förvaltningen informerar om ärendet.

F. Beslut från Skolinspektionen om kvalitetsgranskning av Fridas hage
Förvaltningen informerar om ärendet.

G. Statistik barnomsorg januari 2020
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om statistik 
barnomsorg januari 2020.

H. Rekryteringar inom barn- och utbildning
Förvaltningen informerar om pågående rekryteringar:
Nämndsekreterare, handläggare gymnasium/vuxenutbildning, administratör till 
bemanningsenheten, förskolerektor Skärhamns förskola, rektor Rönnängs skola 
och rektor Skärhamns skola.

I. Organisationsförändring
Lena Eriksson, förvaltningschef informerar om att utvecklingschefen är tillika 
avdelningschef.

J. Skolstruktur - organisation
Ordföranden informerar om processen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

Detaljbudget 2020 samt prioriterade mål

2019/273

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

tjänstutlåtande gällande mål för budgetåret 2020.
2. Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2020 godkänns.
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut, 2019-12-19 § 104

Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Marianne 
Möller (-) fd (M) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i 
protokollet.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om mål och ekonomiska ramar till barn- och 
utbildningsnämnden och övriga nämnder och verksamheter inom kommunen. Det 
åvilar nämnden att beskriva hur de beslutade målen ska uppnås. Det åligger också 
nämnden att besluta om en budget i ekonomisk balans i enlighet med kraven på god 
ekonomisk hushållning vilket innebär att uppdragen utförs med tilldelade resurser 
på ett effektivt sätt till rätt kvalitet.

Den ram kommunfullmäktige har beslutat att tilldela barn- och utbildningsnämnden 
för 2020 är 411,6 mkr

Tidigare beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-12-19 § 104

Samverkan
FSG 2019-12-11, information
FSG 2019-12-11, samverkan
FSG 2020-01-22, information

Beslutsunderlag
Detaljbudget 2020
Budgettabeller
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Louise Marklund (M), Bengt Arne Andersson (M), Liselotte Holmgren-Gadd (-), 
Bengt Andersson (C), Aida Tegeltija och Christer Olsson (SD) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Maud Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christy Whiddon (S), Gert Kjellberg (TP) 
och Marianne Möller (-) fd (M) föreslår att nämnden avslår förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Louise Marklunds m fl förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Louise Marklunds m fl förslag
Nej-röst för Maud Hultbergs m fl förslag

Omröstningsresultat
6 Ja röster, Louise Marklund (M), Bengt Arne Andersson (M), Liselotte Holmgren-
Gadd (-), Bengt Andersson (C), Aida Tegeltija och Christer Olsson (SD.
5 Nej röster, Maud Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christy Whiddon (S), Gert 
Kjellberg (TP) och Marianne Möller (-) fd (M).
Louise Marklunds (M) m fl förslag väljs

Skriftlig reservation
Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Marianne Möller (-) fd (M) reserverar sig 
enligt följande: 
”Socialdemokraterna, TP och BPT reserverar oss mot majoritetens förslag till 
detaljbudget för 2020.
Vi vill att KF ger Barn och Utbildningsnämnden 35 milj utöver de 411 milj som 
beviljats i årets detaljbudget. Detta ska täcka kostnader för att upprätthålla den 
lagstadgade verksamheten och ha en buffert. Likaså klara de ökade 
arbetsgivaravgifterna, ökade hyreskostnader och renoveringskostnader på lokaler 
som BUN blivit ålagd att betala och underskottet på högstadiet och förskolan.  
Dessutom ska det täcka kostnaderna för skolskjutsar som enligt förvaltningen befarar 
bli mycket dyrare än budgeterat. 

Vi anser det viktigt att först låta fullmäktige avgöra frågan om ökningar av 
kostnadsramar innan nämnden beslutar om detaljbudget,

Nämnden har fått kritik av revisionen för dålig budgetföljsamhet tidigare år och vi 
anser att nämnden måste agera för att komma ur ”skuldfällan”och undvika en 
underfinansierad budget för Barn- och utbildningsnämnden 2020.”

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2020 samt 
statsbidrag

2020/3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens 
dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning 
utifrån gällande regelverk samt ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte 
nämndens uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till denna.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar från och med 2019-02-28 
statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte.

A. Statsbidrag
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag, daterat 2020-01-16 

I och med förändrad resurstilldelning 2019 i jämförelse med 2018 finns en risk att 
förvaltningen inte, helt eller delvis, lever upp till kraven i Skolverkets förskrifter för 
statsbidragen Likvärdig skola 2019 och 2020 samt Lågstadiesatsningen läsåret 
19/20 samt Fritidshemssatsningen höstterminen 2019.

B. Nordeviksgärde
Förvaltningen informerar om att BUF kommer bli fakturerad för nedlagda kostnader 
för projektering av ny förskola Nordeviksgärde.

Samverkan
FSG 2020-01-22

Beslutsunderlag
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2020-01-20
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Inventarier investeringsbudget 2019 - slutrapport

2020/10

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Inventarieinvestering är ett årligen återkommande investeringsprojekt vilket har ett 
så kallat årsanslag. Detta kan inte flyttas med mellan åren. 

Anslaget för 2019 var på 2000 tkr och förvaltningen har gjort inköp för totalt 
1 811 173 kr under året. Exempel på större inköp som gjorts är nya takskenor för 
personliftar på Särskolan, nya symaskiner till textilslöjden, nya luftreningsfilter till 
skolornas slöjdsalar och hela klassrumsmöblemang. 

De inventarieinvesteringar som görs ger driftskonsekvenser i form av 
kapitalkostnader under avskrivningstiden som huvudsakligen är tio år. 
Driftskonsekvens ska täckas inom befintlig budgetram.

Samverkan
FSG 2020-01-22

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-15

Beslutet skickas till
Verksamhetskoordinator
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Inventarier investeringsbudget 2020 - begäran om  starttillstånd

2020/11

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens begäran.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få påverkan eller ge konsekvenser som kan beröra barn.

Sammanfattning
Inventarieinvestering (reinvestering), är ett projekt som återkommer varje år och har 
ett så kallat årsanslag som inte kan flyttas med mellan åren. Innan förvaltningen kan 
ta anslaget för år 2020 i anspråk, behövs ett starttillstånd från barn- och 
utbildningsnämnden. 

Under året behöver inköp göras av t.ex. nya klassrumsmöblemang, utrustning till 
skolornas idrottshallar och redskap för utelek för några av skolorna. 

Anslaget för 2020 är 2 000 tkr. 

Samverkan
FSG 2020-01-22

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-15

Beslutet skickas till
Verksamhetskoordinator
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Redovisning av interna kontrollpunkter 2019

2019/86

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2019 kartlagt de väsentliga 
risker vi ser i våra verksamheter som kan få påverkan på vår måluppfyllnad.

Fyra av de risker som prioriterats och beslutats att följas upp regelbundet i den 
interna kontrollplanen för 2019 är: 

1. Risk 2: Avsaknad av ett årshjul för avrapportering till nämnden

Utifrån revisionens grundläggande granskning 2018 identifierades styrning och 
uppföljning för förvaltningsledning och nämnd som ett riskområde. För att få mer 
systematik och kvalitetssäkring i förvaltningens rapportering till nämnden, fortgår 
ett arbete med att ta fram ett årshjul/kalendarium som dels beskriver vilka ärenden 
som ska föredras för nämnden och dels vilken månad. 

Kalendariet tydliggör även andra återkommande processer som hanteras inom 
förvaltningen och som löper parallellt med nämndarbetet. 

2. Risk 3: Brist i pedagogisk kontinuitet vid övergångar eller när lärare 
avslutar sin tjänst

Förvaltningens plan för pedagogisk kontinuitet, vilken beskriver rutinerna för 
överlämningar mellan verksamheter och stadier, är reviderad under hösten 2019. 

Från och med höstterminen 2019 använder samtliga pedagoger Unikum för att 
dokumentera elevers kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Däremot har 
förvaltningen inte kunnat följa upp i vilken grad de lärare som avslutat sin tjänst har 
dokumenterat då dokumentationen i Unikum följer eleven, inte pedagogen. 

3. Risk 4: Risk för ökat antal kränkningar med färre vuxna i skolan

Från 1 januari 2019 till 28 februari 2019 redovisade förvaltningen totalt 18 
delegeringsärenden rörande kränkande behandling. Den nya modulen i DF Respons, 
vilken hanterar kränkningsärenden, kom i drift i mars 2019 och fram till 31 
december har totalt 163 ärenden rapporterats. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

113 av dessa ärenden har hittills bedömts vara kränkningar och 25 ärenden är ännu 
inte bedömda. 

Under 2018 redovisade förvaltningen totalt 72 delegeringsärenden rörande 
kränkande behandling. 

Risk 5: Risk för ökat antal sjukskrivningar i samband med tyngre tjänster 
och ökad arbetsbelastning 

I den sista redovisningen görs en jämförelse av rapporterade sjukskrivningstal på 
enhetsnivå för perioden januari – november 2019 med samma period 2018. 
Underlaget för jämförelsen är hämtad från Hypergene.

Resultatet visar även vid denna redovisning att förskolan procentuellt sett har högre 
sjukskrivningstal än vad grundskolorna har både under 2018 och 2019.  

Resultatet visar även att det inom varje verksamhetsområde (förskola, grundskola, 
central administration) totalt sett är en procentuell minskning av sjukskrivningstalen 
under 2019 jämfört med samma period 2018. 

Tidigare beslut
BUN 2019-04-24 § 35
BUN 2019-05-23 § 53
BUN 2019-09-26 § 77
BUN 2019-10-24 § 86

Samverkan
FSG 2020-01-22

Beslutsunderlag
Power Point daterad 2020-01-23
Tjänsteutlåtande daterad 2020-01-13

Beslutet skickas till
Verksamhetskoordinator
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

Dialogdagar för politiker i barn- och utbildningsnämnden 2020

2019/256

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer två dialogdagar enligt tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Två dialogdagar för barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
genomförs. Innehållet i dessa dagar kommer att vara nämndens prioriterade mål.

Aktuella datum och tider är;

Dag 1. Torsdag den 23 april, kl. 08.30-16.30. Lokal: Stora Tjörnsalen

Dag 2. Torsdag den 22 oktober, kl.08:30-16.30. Lokal: Stora Tjörnsalen

Tidigare beslut
BUN 2019-10-24 §85, sammanträdesordningen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-22

Beslutet skickas till
Handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Remiss - motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan

2019/301

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till remissvar, 
tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan.

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta:
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 

entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs.

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 
studiebesök hos många av våra entreprenörer och företag i 
STO- regionen, så att dom kan berätta om sin verksamhet.

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag.”

Förvaltningens förslag till remissvar
Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. 
Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För Tjörns skolor är drivkrafter 
och motivation viktiga kompetenser för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I 
ett 1–16 års perspektiv arbetar Tjörns förskolor och skolor med att utveckla 
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att 
fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges riktlinjer 
om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar och villkor samt 
utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande 
uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de 
allmänna råden är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans 
utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och 
yrke. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål:
 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst 

tillsammans med föräldrar.
 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två praoveckor 

under årskurs 8 och/eller årskurs 9.
 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år 

gymnasiedagarna i Göteborg.
 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där företag och 

vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att genomföra olika work shops 
samt informera om sina verksamheter respektive yrken.

I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö. Studie- och 
yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt eller tillsammans med 
vårdnadshavare. Informationsmöten angående olika studieval hålls av SYV för 
elever samt föräldrar. Detta för att eleven ska ges förutsättningar att göra väl 
underbyggda studieval.
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och 
erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom studiebesök i 
närområdet. 

Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om sina 
intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt ges 
förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i förhållande till 
sina mål inför framtiden.

Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån behov.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Louise Marklund (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Gert Kjellberg (TP) yrkar tillägg till förvaltningens förslag:
1. Det som motionären föreslår är redan infört genom läroplanen. Kommunens 

högstadieskolor har regelbundna kontakter samt besök från näringslivet.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att styrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen i dess helhet.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Louise Marklunds förslag väljs.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Policy för besök i religiösa samlingslokaler

2020/14

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta policyn för besök i religiösa 
samlingslokaler.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att besök 
i religiösa samlingslokaler utgör en lärmiljö för elever och är därmed positiv ur 
barnperspektivet.

Sammanfattning
Om skolavslutning, adventsfirande eller liknande är obligatorisk för alla elever är 
det en del av utbildningen. Skolan ska därför tillse att besök i religiösa 
samlingslokaler ska vara icke konfessionell. Det är rektors ansvar att elever som 
besöker religiösa samlingslokaler inte utsätts för påverkan av någon särskild 
trosriktning.

Förvaltningen presenterar förslag till policy:
” I skollagen (kap.1 § 6) framgår tydligt att den svenska skolan är icke-
konfessionell. Skolverket menar att skolan får samlas i religiösa samlingslokaler 
förutsatt att det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. Den svenska skolan 
ska, enligt skollagen, vara ickekonfessionell och rektorerna har det yttersta ansvaret. 

Om samfundet till exempel inte vill kompromissa med sitt budskap och inte kan 
komma överens med skolan måste rektor avstå från att ha samling i samfundets 
lokal.

Religiösa inslag får inte förekomma i utbildningen – elever ska inte utsättas för 
religiös påverkan.”

Samverkan
FSG 2020-01-22

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat2020-01-21

Beslutet skickas till
Rektorer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

Redovisnig av fadderbesök inom förskolans/skolans områdesenheter

Dnr

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning
Aida Tegeltija redovisar för det fadderbesök hon gjort på Skärhamns förskola och 
skola.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Anmälan av delegeringsbeslut 2020

Dnr

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden 

Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation.

Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:

Anmälan om kränkande behandling
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2019-12-13 till 2020-01-
23.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Politikernas psykosociala arbetsmiljö

Dnr

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare diskuterade politikernas 
psykosociala arbetsmiljö.

Bland annat diskuterades kommunikationen mellan politiker och mellan politiker 
och tjänstepersoner i förvaltningen.
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