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 BUN/2017-0079 

BUN § 29 Mål och budget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

  

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson föredrar ärendet. 

Utfallet för årets två första månader visar på ett underskott gentemot budget. Det 
är i huvudsak två områden som genererar underskott som skapar osäkerhet kring 
om kommande förändringar kommer att kunna leda till en budget i balans. Det 
ena området är måltidsorganisationen, som trots ett budgettillskott på 2,3 
miljoner 2018, visar underskott på 600 tusen efter två månader. Underskottet har 
främst uppstått på Beatebergsgårdens kök och gäller både personalkostnader och 
livsmedelskostnader. Det finns ett samband med förändringen av tillagningsplats 
för mat till äldreomsorgen. Förvaltningschefen har täta samtal med kostchefen 
och följer ekonomin vecka för vecka. Effekterna av den nuvarande organisationen 
med en kostchef och tre kökschefer kommer att följas upp. Förvaltningschefen 
återkommer med aktuell information vid nämndens sammanträde 180503. 

Underskottet inom fritidshemsverksamheten finns inom ett rektorsområde och 
beror på hög personaltäthet, ansvarig rektor är medveten om det ekonomiska 
läget och avser att vidta åtgärder som under året leder till en budget i balans. 

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att notera informationen 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0083 

BUN § 30 Projekt 2017 - Om- och tillbyggnad 
Bojarskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att besluta enligt förvaltningens förslag till etappvis utbyggnad av 

Bojarskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 att Bojarskolan ska byggas om 
och till enligt presenterad förstudie, samt att skolans ombyggda och nya lokaler 
ska var färdiga att tas i bruk inför höstterminen 2019. I det pågående 
planeringsarbetet har chefen för barn- och utbildningschefen haft samtal med 
representanter från AB Strömstadslokaler. Planeringsarbetet har resulterat i ett 
förslag att om- och tillbyggnaden ska göras i två etapper. AB Strömstadslokaler 
anser också att utbyggnaden av Bojarskolan bör ske i etapper. Förvaltningschefen 
föreslår, utifrån att det är säkerställt att klassrumsbehovet räcker till dess etapp 2 
är klar, att utbyggnaden av Bojarskolan sker i etappvis.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Utbyggnad Bojarskolan 180302 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att besluta enligt förvaltningens förslag till etappvis utbyggnad av 

Bojarskolan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0031 

BUN § 31 Beslut om fördelning av undervisningstid 
mellan årskurserna för grundskolan 
(TIMPLAN) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att besluta enligt förvaltningens förslag till ny timplan 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Regeringen har under 2017 beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. 
Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna 1-
3, 4-6 och 7-9. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett 
timplaneförslag där tiden fördelats på de tre årskurserna inom respektive stadie. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna 
180228 
Förslag till timplan läsåret 18-19. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att besluta enligt förvaltningens förslag till ny timplan 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0021 

BUN § 32 Ansökan om donation 2018 - Ansökan om 
donation till Strömstads Roddklubb 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att donera materialet ifrån det avvecklade Roddgymnasiet till Strömstad 

Roddklubb enligt ansökan 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Barn- och utbildningsnämnden önskar att Roddklubben fortsätter att på olika sätt 
medverka i insatser för att väcka barns och ungdomars intresse för roddsporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Strömstad Roddklubb ansöker om att få donerat till sig material ifrån det 
avvecklade Roddgymnasiet enligt lista (se bilaga), till ett uppskattat sammanlagt 
värde av 95 000 kr.  Enligt ansökan kommer Strömstad Roddklubb, vid en 
donation, att skänka den roddbåt med tillhörande åror, som hänger i taket på 
Strömstad Gymnasium, till Strömstads kommun. Mot bakgrund av att 
Roddgymnasiet är avvecklat och Strömstads kommun inte nyttjar materialet, samt 
att det finns behov inom Strömstad Roddklubb föreslår förvaltningschefen att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att donera materialet enligt ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att donera materialet ifrån det avvecklade Roddgymnasiet till Strömstad 

Roddklubb enligt ansökan 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Strömstads Roddklubb. 
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 BUN/2017-0237 

BUN § 33 Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att skjuta upp beslutet om undertecknande av avtalet till nämndens 

sammanträde 180503. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet, 

Till förvaltningen har inkommit ett förslag till samarbetsavtal mellan VG-regionen 
och kommunen gällande de naturbruksutbildningar som drivs i regionens regi. 

Avtalets nytta för kommunen och dess gymnasieungdomar är svår att överblicka 
och arbetsutskottet anser sig behöva betänketid för att sätta sig in i avtalet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal 
Tjänsteskrivelse. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att skjuta upp beslutet om undertecknande av avtalet till nämndens 

sammanträde 180503. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0004 

BUN § 34 Verksamhetsuppföljning 2018 - 
Vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ärendet behandlas på nämndens sammanträde 180503. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har inte hunnit beredas för att ge nämnden tillräckligt underlag att fatta 
beslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1) att ärendet behandlas på nämndens sammanträde 180503. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0184 

BUN § 35 Programutbud 2018/2019 - Strömstad 
Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att fastslå programutbudet för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 

gällande Strömstad Gymnasium läsåret 2018/2019 enligt förvaltningens 
förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Utifrån aktuell sökbild och ekonomiskt läge har förvaltningschefen lagt ett förslag 
till programutbud och inriktningar för elever som startar årskurs 1 på Strömstad 
Gymnasium läsåret 2018/2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1) att fastslå programutbudet för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 

gällande Strömstad Gymnasium läsåret 2018/2019 enligt förvaltningens 
förslag 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att ställa sig bakom förvaltningens förslag till programutbud 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet 
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 BUN/2018-0063 

BUN § 36 Remiss 2018 - Parkeringsnorm för Strömstads 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att meddela tekniska förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden inte 

har något att erinra mot förslaget till Parkeringsnorm för Strömstads 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Tekniska förvaltningens gatuavdelning, har fått i uppdrag att se över gällande 
parkeringsnorm för Strömstads kommun. I parkeringsnormen finns ett avsnitt 
som berör förskola och skola, men förslaget har ingen negativ påverkan på 
säkerheten för den verksamhet som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. 

Beslutsunderlag 
Utkast Parkeringsnorm för Strömstads kommun 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att meddela tekniska förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden inte 

har något att erinra mot förslaget till Parkeringsnorm för Strömstads 
kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
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 BUN/2017-0089 

BUN § 37 Verksamhetsutveckling 2017 - Fritidsgården 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1) att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen göra en 

organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1/8 2018, samt 

2) att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna i samband med 
årsskiftet 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Fritidsgårdens verksamhet tillhör sedan 2003 organisatoriskt barn- och 
utbildningsnämnden och sorterar under den samlade elevhälsan (resurscentrum).  
Utifrån pågående utvecklingsarbetet gällande fritidsgårdens innehåll och form 
föreslås en förändring av verksamhetens organisatoriska tillhörighet. 
Förändringen innebär att verksamheten föreslås överföras från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och dess övrig fritidsverksamhet.  
Förslaget ska ses mot bakgrund av att en organisatorisk förändring gynnar 
möjligheten att genomföra den av barn- och utbildningsnämnden beslutade 
inriktning för fritidsgården.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen göra en 

organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1/8 2018, samt 

2) att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna i samband med 
årsskiftet 2019 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2017-0247 

BUN § 38 Remiss 2017 - Samråd - Nya vägen vid 
Näsinge 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att meddela miljö- och byggförvaltningen att nämnden anser att den 

föreslagna transportvägen, som går mellan förskola och skola, för tung 
trafik från stenbrottet är olämplig, dels ur säkerhetssynpunkt, dels ur 
bullersynpunkt, eftersom barn dagligen vistas i närheten av vägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

En utredning pågår angående ny förbindelse mellan stenbrottet Näsinge-Vässby 
1:12 och allmän väg. Ett förslag har tagits fram i samråd mellan markägare och 
sökande. Av kartan framgår att den nya transportvägen går mellan Mellegårdens 
förskola och skola. Både förskola och skola är belägna nära vägen och den 
pågående nybyggnationen av skola innebär att skolan placeras ännu närmre 
vägen. Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Barn- och utbildningsförvaltningen finner det olämpligt att tung trafik regelbundet 
passerar förskola och skola, dels ur säkerhetssynpunkt, dels ur bullersynpunkt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samrådsdokument 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att meddela miljö- och byggförvaltningen att nämnden anser att den 

föreslagna transportvägen, som går mellan förskola och skola, för tung 
trafik från stenbrottet är olämplig, dels ur säkerhetssynpunkt, dels ur 
bullersynpunkt, eftersom barn dagligen vistas i närheten av vägen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 BUN/2018-0053 

BUN § 39 Remiss 2018 - Internremiss Canningområdet - 
del av Strömstad 3:13 m fl – detaljplan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ställa sig bakom förvaltningens remissvar gällande förskola på 

Canningområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-09-10 att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till remissvar, förutom förvaltningens skrivning om 
förskolan, där nämnden i stället ansåg att skrivningen om förskolan ska tas bort ur 
detaljplanen. Grunden för detta var att detaljplanen inte medgav en förskola med 
minst fyra avdelningar samt att nämnden ansåg att det blir svårt att tillgodose en 
bra utomhusmiljö för en förskola i området. 

Ur tjänsteskrivelsen 2015-09-10: Detaljplaneförslaget har en skrivning som 
möjliggör förskoleverksamhet i bottenplan av flerbostadshus. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser positivt på möjligheten, men anser att detaljplanen 
ska innehålla en skrivning gällande förskolans omfattning; enligt förvaltningen bör 
detaljplanen omfatta en förskola om minst fyra avdelningar.  

Sedan 2015 har behovet av centralt placerad förskola ökat och därför anser 
förvaltningen att det är viktigt att detaljplanen ger möjlighet för en förskola, även 
om det inte går att tillgodose minst fyra avdelningar. 

I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på detaljplanen i fråga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att ställa sig bakom förvaltningens remissvar gällande förskola på 

Canningområdet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 BUN/2017-0250 

BUN § 40 Remiss 2017 - Fördjupad översiktsplan för 
Nordby-Svinesund. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har något att erinra mot 

den fördjupade översiktsplanen för Nordby - Svinesund. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan som 
omfattar området enligt kartan (Se bilaga.) Barn- och utbildningsförvaltningen gör 
bedömning att det inte finns ett långsiktigt behov av att reservera mark för 
framtida utbildningslokaler. Vid nuvarande förskola finns förberedda 
expansionsmöjligheter och det finns inga planer på att bedriva grundskola inom 
området. Vi kan heller inte se att verksamheten vid Nordby förskolan på annat 
sätt skulle påverkas negativt av de utbyggnader som beskrivs i planen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har något att erinra mot 

den fördjupade översiktsplanen för Nordby - Svinesund. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0251 

BUN § 41 Inriktningsdokument ungdomsmottagningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att beslut i ärendet tas på nämndens sammanträde 180503 efter att 

samråd skett med Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Till förvaltningen har inkommit ett förslag till inriktningsdokument för 
de Ungdomsmottagningar som drivs gemensamt av VG-regionen och kommunen. 
Visst innehåll i dokumentet behöver förtydligas. 

Beslutsunderlag 
Inriktningsdokument 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att beslut i ärendet tas på nämndens sammanträde 180503 efter att 

samråd skett med Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0153 

BUN § 42 Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn 
Strömstiernaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ärendet föredras vid nämndens sammanträde 180503. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon meddelar att Skolinspektionen ännu inte fattat 
sitt nya beslut och föreslår att ärendet föredras vid nämndens sammanträde 
180503 då beslutet förhoppningsvis har kommit. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att ärendet föredras vid nämndens sammanträde 180503. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0032 

BUN § 43 Information 2018 - Ungdomsstyrelsens LUPP 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgick och kommer att föredras vid ett senare tillfälle. 
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 BUN/2018-0001 

BUN § 44 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Koster förskola och skola 

Både nuvarande förskollärare och lärare har meddelat att de avser att gå i 
pension. Annonsering efter lärare har resulterat i två behöriga sökande. Intervjuer 
pågår. Nuvarande lärare kan tänka sig att fortsätta arbeta ytterligare ett år om 
ingen ny lärare kan rekryteras. Det har dessutom nyligen uppstått en situation på 
skolan där vikarie behövs under resten av läsåret. Om vikarie inte kan rekryteras 
är alternativet att barnen går i skola på Valemyrsskolan. Då behöver eleverna ett 
vuxenstöd under transporten till skolan. 

Rekrytering av förskollärare pågår. 

Rekrytering 

Rekrytering av IT-samordnare är i slutskedet. 

Rekrytering av rektor till Strömstiernaskolan pågår och förvaltningschefen 
meddelar sitt beslut före påsk. 

Till tjänsten som rektor på gymnasiet finns ett antal behöriga sökande och 
intervjuer startar nästa vecka. Beslut förväntas i april. 

Delegationsordningen 

Nuvarande delegationsordning behöver revideras och ett nytt förslag behandlas 
på nämndens sammanträde 180503. 

Överklaganden 

Två tjänstemannabeslut är överklagade, ett gäller utlämnande av allmän handling 
och ett gäller särskild skolskjuts. Inget besked ännu i något av fallen. 

Ledamöter i nämnden ställer frågor kring droger i skolan och förvaltningschefen 
meddelar att de anvisningar som utarbetats kring oro för droganvändning följs 
och har lugnat ner situationen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0003 

BUN § 45 Återrapportering 2018 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att lägga ärendena till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Följande delegationsärenden rapporteras till nämnden: 

Nr 76 - Beslut om avstängning (Elev/67) 

Nr 77 - Beslut om mottagande i grundsärskolan (Elevsär/3) 

Nr 78 - Beslut om avstängning (Elev/201) 

Nr 79 - Beslut om avstängning (Elev/211) 

Nr 80 - Beslut om uppskjuten skolplikt (Elev 1011) 

Nr 81 - Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten (Elev/1022) 

Nr 82 - Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten (Elev/1023) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att lägga ärendena till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0005 

BUN § 46 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Bert-Ola Mattsson har deltagit i skolråd på Skee skola. Det är i största 
allmänhet en god stämning på skolan och det har fungerat bra med säkerheten på 
skolgården under byggtiden. 

Ledamoten Elisabeth Johansson vill framhålla Kulturskolans fantastiska insats i 
Winter Word festival. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (22) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-03-22  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

BUN § 47 Folkhälsorådet 2018 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen har deltagit i Folkhälsorådets möte 
180319. Mötet ägde rum på kommunens integrationscenter och rådet fick en 
presentation av verksamheten. Dialog kring hur Folkhälsorådet kan stödja 
integrationsverksamheten. 

Förvaltningschef Nicklas Faritzon och ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen 
redogjorde för hur ansökningar till Folkhälsorådet kommer att hanteras under 
2018. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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