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BUN/2020-0006 

BUN § 101 Information från verksamheterna 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen
− att upprättade handlingsplaner på aktuella skolor ska delges nämnden

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen, verksamhetschef Eva Eriksson, verksamhetschef 
Martin Dalenius och verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

• Skolinspektionen har granskat gymnasiets hantering av utbildningen
under våren 2011 och hade inga anmärkningar.

• Skolverket utvärderar hur kommunen använt statsbidraget för Likvärdig
skola.

• Dialogutbildning via Skolverket startar för elevrepresentanter på
gymnasiet för att utveckla elevinflytandet.

• Marknadsföringen inför gymnasievalet försvåras av Covid -19. Korta
informationsfilmer kommer att produceras för att ersätta
informationsbesök.

• Rekrytering av rektor till vuxenutbildningen pågår.
• Rekrytering av projektledare till Kraftsamling norra Bohuslän pågår.
• Rekrytering ny enhetschef för Kulturskola och Bibliotek pågår.
• Tre nya förstelärare har utsetts när kommunen fått utökat statsbidrag för

ändamålet.
• Inom samarbetet kring yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen

fortsätter arbetet för att få ökat statligt stöd.
• Föräldrakooperativet Vildkotten övergår vid årsskiftet till att bedriva

pedagogisk omsorg istället för förskola.
• Förfrågan från Kosters framtid: Pedagogisk omsorg, Fritidshem samt ”Att

fullgöra skolplikt för grundskolan på annat sätt” (Skollagen 24 kap. 23-25
§§)

• Lokalbehovet för kulturskolans verksamheter behöver lösas på kort och
lång sikt.

• Lokalbehov för grundsärskolans lägre årskurser.
• Resursfördelningen inom grundskolans budget kommer att revideras med

syfte att öka måluppfyllelsen.
• Två robotar, med funktionen att frånvarande elever ska kunna delta i

undervisningen på distans, har köpts in.
• EY – revision av studieresultat och studiero inom grundskola och

gymnasium pågår under veckan.
• Behov av gemensamt presidiemöten SN-BUN.

Centrala utvecklingsarbeten som påverkar BUF: 
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• Genomförande av kommunkompassen, SKR (en utvärdering av
kommunen)

• Fortsatt arbete med arbetsgivarvarumärket på central nivå
• Start av implementering av Microsoft365 (Teams mm) på central nivå
• Ett digitalt rapporteringsverktyg trygghetssamverkan kommer att

lanseras.

En längre dialog ägde rum utifrån måluppfyllelsen i årskurs 6 och 
mediarapporteringen. Nämndens ledamöter ställde fördjupande frågor för att 
kunna besluta om hur förutsättningarna för en god lärmiljö ska kunna stärkas. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 72 
Muntlig presentation 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen
− att upprättade handlingsplaner på aktuella skolor ska delges nämnden

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUN/2020-0004 

BUN § 102 Mål och budget 2020 - Budget och 
delårsrapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens

budgetuppföljning för september månad.

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet. 

Utfallet per 30 september är + 1 297 tkr i jämförelse med budget exklusive 
förändring av semesterlöneskuld. Förvaltningen har fått täckning för sjuklönen 
april-juli av staten och det motsvarar 2 068 tkr och är utlagt på den enhet där 
kostnaden är upparbetad. De största avvikelserna, både positiva och negativa 
finns inom förvaltningskontor, skolskjutsar, interkommunala ersättningar 
gymnasiesärskola, barn och elevhälsa, interkommunala ersättningar gymnasium 
och Vuxenutbildningen. 

Barn- och utbildningsnämnden uttrycker att det överskott som i dagsläget finns 
inom måltidsverksamheten ska användas för att höja kvaliteten på måltiderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-06 
BUN AU 2020 § 73 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens

budgetuppföljning för september månad.

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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BUN/2019-0217 

BUN § 103 Remiss 2019 - Motion om att 
ålderspensionärer i Strömstads kommun ska 
ges möjlighet att äta lunch i skolan (KD) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
− att avslå motionen

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamöterna Sandra Andersson (L), Emmelie Stackegård Hansen (M), Marie 
Edvinsson Kristiansen (M) och Sanja Lilli Golke (SD) ställer sig bakom förslaget att 
avslå motionen. 

Ledamoten Stellan Nilsson )S) yrkar bifall till motionen.

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Rose-Marie Fagerberg (KD) har den 12 maj 2019 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med yrkande om att ålderspensionärer ska få möjlighet att 
äta lunch i kommuns skolmatsalar. Kommunfullmäktige behandlade motionen 
den 18 juni 2019 och beslutade att remittera den till kommunstyrelse för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti 2019 att 
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Idag finns 
möjlighet för vårdnadshavare och andra personer som besöker 
skolverksamheterna att äta lunch i skolmatsalen för en kostnad av 60 kronor. På 
liknande sätt har externa gäster möjlighet äta lunch i äldreboendenas matsal. 
Förslaget med lunch i skolan för ålderspensionärer har provats i flera kommuner, 
med olika resultat. Kommunens F-6 skolor har relativt små matsalar och ett 
begränsat antal sittplatser i förhållande till hur många elever och övrig personal 
som ska äta. Detta kan begränsa möjligheten att erbjuda ålderspensionärer att 
äta lunch på samtliga F-6 skolor. Måltidsverksamheten samt förvaltningen ser det 
som möjligt att kunna erbjuda lunch för ålderspensionärer i matsalen på 
Strömstad Gymnasium respektive Strömstiernaskolans matsal, under en 
begränsad tidsperiod som föreslås förläggas till våren 2021. Efter testperioden gör 
måltidsverksamheten en utvärdering av lunchverksamheten som presenteras för 
nämnden, inför ett slutligt besked om fortsatt lunchverksamhet eller ej. 
Testperioden kan behöva flyttas fram om Corona-pandemin fortsätter och 
innebär restriktioner. 

Under mötet diskuteras lämpligheten i att kommunal verksamhet konkurrerar 
med det lokala näringslivet. 
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Beslutsunderlag 
Motion 
KSAU 2019 § 219 
BUN AU 2019 § 52 
Tjänsteskrivelse 2020-05-29 
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 
BUN AU 2020 § 74 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att bifalla motionen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamoten Andreas Hansson (C): 

− att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och därefter om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Andreas Hanssons (C) förslag. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Andreas 
Hanssons (C) förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
KS-diarie  
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 BUN/2020-0245 

BUN § 104 Verksamhetsuppföljning 2020 - Kulturskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av 

kulturskolans verksamheter, hösten 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius föredrar ärendet. 

2020-09-22 antog barn- och utbildningsnämnden (BUN § 92) ett årshjul för 
systematisk uppföljning av förvaltningens verksamheter. I oktober månad ska en 
uppföljning av kulturskolans verksamheter presenteras för nämnden. Enligt 
årshjulet ska sedan revidering av verksamhetens styrdokument såsom mål, 
riktlinjer och planer ske på nästkommande månads nämndsmöte (november). 

Utgångspunkten för verksamhetsuppföljningen är en återrapportering utifrån de 
senast antagna planerna, med fokus på presentation av status för mål och 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-28 
Verksamhetsuppföljning 
BUN AU 2020 § 76 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av 

kulturskolans verksamheter, hösten 2020. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0246 

BUN § 105 Verksamhetsuppföljning 2020 - Bibliotek 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av 

biblioteksverksamheten, hösten 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius föredrar ärendet. 

2020-09-22 antog barn- och utbildningsnämnden (BUN § 92) ett årshjul för 
systematisk uppföljning av förvaltningens verksamheter. I oktober månad ska en 
uppföljning av bibliotekets verksamheter presenteras för nämnden. Enligt 
årshjulet ska sedan revidering av verksamhetens styrdokument såsom mål, 
riktlinjer och planer ske på nästkommande månads nämndsmöte (november). 

Utgångspunkten för verksamhetsuppföljningen är en återrapportering utifrån de 
senast antagna planerna, med fokus på presentation av status för mål och 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-28 
Verksamhetsuppföljning 
BUN AU 2020 § 77 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av 

biblioteksverksamheten, hösten 2020. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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BUN/2020-0247 

BUN § 106 Programutbud 2021/2022- Strömstad 
Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara sökbart i

gymnasievalet 2021
− att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- och

inriktningsutbud för läsåret 2021/2022 utifrån aktuell sökbild och
ekonomi

− att utreda möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet
respektive barn- och fritidsprogrammet skolförlagt inför läsåret
2021/2022

− att utreda möjligheterna att erbjuda fler inriktningar på ekonomi-, natur-,
och teknikprogrammet inför läsåret 2021/2022

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Senast den 31 oktober ska sökbart programutbud för Strömstad Gymnasium 
läsåret 2021/2022 inrapporteras i Indra (Fyrbodals gemensamma ansöknings-
system). Därefter ska barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslå 
program- och inriktningsutbud utifrån aktuell sökbild och ekonomi. 

De nationella program och lärlingsutbildningar som Strömstad Gymnasium idag 
erbjuder till kommunens ungdomar och dess kringkommuner föreslås vara kvar: 

Högskoleförberedande program: 

• Ekonomiprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Yrkesförberedande program 

• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Handel- och administrationsprogrammet

Gymnasial lärlingsutbildning 

• Fordons- och transportprogrammet
• Barn- och fritidsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-24 
BUN AU 2020 § 78 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara sökbart i 

gymnasievalet 2021 
− att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- och 

inriktningsutbud för läsåret 2021/2022 utifrån aktuell sökbild och 
ekonomi 

− att utreda möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet 
respektive barn- och fritidsprogrammet skolförlagt inför läsåret 
2021/2022 

− att utreda möjligheterna att erbjuda fler inriktningar på ekonomi-, natur-, 
och teknikprogrammet inför läsåret 2021/2022 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
Indra (Fyrbodals gemensamma ansöknings-system)  
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 BUN/2020-0249 

BUN § 107 Rutin 2020 - Utrednings kränkande 
behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens reviderade rutin för kränkande 

behandling. Samtliga verksamhetsformer inom barn och 
utbildningsförvaltningen omfattas av rutinen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande rutin kränkande behandling version 2020-01-10 saknar koppling till 
Skollagens 6 kapitel 9§ att huvudmannen eller personal inte får utsätta ett barn 
eller en elev för kränkande behandling, samt att utredningsblanketten "Kränkande 
behandling i skolan – Utredning + Rektors godkännande" är bristfällig och saknar 
bland annat rektorsbeslut om kränkning har skett eller ej. 

Fråga ställs om rutin för hantering av situationer när elev kränker en lärare. 
Förvaltningen återkommer i frågan på kommande möte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-24 
BUN AU 2020 § 79 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens reviderade rutin för kränkande 

behandling. Samtliga verksamhetsformer inom barn och 
utbildningsförvaltningen omfattas av rutinen. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2019-0171 

BUN § 108 Skollokaler 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 
− att ge förvaltningschefen uppdrag att boka ett samråd med KsAU kring 

lokalfrågor 
− att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda framtida lokalbehov inom 

förvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 
Projektsamordnare Gary Lykell (SL) och kvalitetskontroller Lisbeth Lunneryd 
föredrar ärendet. 

Elevstatistiken t.o.m. läsåret 2030-2031 visar att elevantalet i 
högstadieverksamheten ökar till en stabilt högre nivå. Detta tillsammans med 
andra förändringar ställer krav på utökade skollokaler. Mot bakgrund av detta 
behöver utredningsarbetet gällande Strömstiernaskolans långsiktiga lokalbehov 
komma igång för att säkerställa att verksamheten har tillräckliga och 
ändamålsenliga lokaler.  

Utredningsarbetet behöver också inkludera lokalbehovet för särskolan och 
kulturskolan efter som de idag disponerar lokaler på Strömstiernaskolan.  

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 190625 

1. att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
AB Strömstadslokaler utreda det långsiktiga lokalbehovet för 
högstadieverksamheten på Strömstiernaskolan  

2. att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga lokalbehovet för 
särskolan och kulturskolan  

Dagens presentation gäller den del av utredningsuppdraget som berör 
högstadieverksamhetens lokalbehov. Utredningen har beaktat elevökningen, hur 
tidigare elevökningar hanterats, vilka långsiktiga investeringar som gjorts på 
Strömstiernaskolan samt förändringar i timplanen som påverkar behovet.  

Planen för högstadieverksamheten har stor påverkan på den del av 
utredningsuppdraget som berör grundsärskolan och kulturskolan. Vi vet redan nu 
att grundsärskolan har ett ökat behov av lokaler framöver och att kulturskolans 
behov av lokaler för bl.a. dansverksamheten behöver lösas på kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 
BUN AU 2019 § 57 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-20  
   
    

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

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen 
− att ge förvaltningschefen uppdrag att boka ett samråd med KsAU kring 

lokalfrågor 
− att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda framtida lokalbehov inom 

förvaltningen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-20  
   
    

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

 

BUN § 109 Återrapportering 2020 - beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att lägga ärendena till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsärenden anmäls till barn- och utbildningsnämnden: 

Nr. 194             Skolskjuts pga särskild omständighet             BUN/2020-0220 

Nr. 195             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0221 

Nr. 196             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0222 

Nr. 197             Annat sätt att fullgöra skolplikten                  ELEV/1170 

Nr. 198             Annat sätt att fullgöra skolplikten                  ELEV/1279 

Nr. 199             Avstängning                                                        ELEV/620 

Nr. 200             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0231 

Nr. 201             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0244 

Nr. 201             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0244 

Nr. 203             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0237 

Nr. 204             Skolskjuts pga särskild omständighet             BUN/2020-0230 

Nr. 205             Särskild undervisning                                        ELEV/1297 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
− att lägga ärendena till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-20  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0215 

BUN § 110 Klagomål 2020 - synpunkter och frågor från 
medborgare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Sedan föregående nämnd har ett klagomål på skolmåltiderna inkommit. 
Klagomålet gäller önskemål om godare mat, men är inte ytterligare specificerat. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-20  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0234 

BUN § 111 Återrapportering 2020 - Personalärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Utredningen kring ärendet som rapporterades på föregående nämnd är avslutad. 
Dialog med facklig organisation pågår. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-20  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0218 

BUN § 112 Återkoppling kontaktpolitiker 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 
− att till nästa sammanträde uppdatera de tidigare beslutade 

ansvarsområdena för kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Stellan Nilsson (V) har deltagit i ett digitalt dialogmöte om 
kultursamverkan mellan VG-regionen och kommunerna. 

Ordförande Lena Martinsson (S) har deltagit i ett möte inom Fyrbodal kring 
samverkan kring gymnasieansökningar, Lärcentra och Barnkonventionens 
implementering i den kommunala verksamheten. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen 
− att till nästa sammanträde uppdatera de tidigare beslutade 

ansvarsområdena för kontaktpolitiker 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-20  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0217 

BUN § 113 Folkhälsorådet 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Emmelie Stackegård Hansen (M) rapporterar från folkhälsorådets 
senaste möte. Mötet behandlade Träffpunktens verksamhet, "Dans för hälsa" i 
kulturskolans regi samt kommande arbete kring "Våld i nära relationer". 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att notera informationen 

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