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Barn, utbildning och kultur 
nämnden  

Sida 1(24) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: torsdagen den 19 november 2020 kl 08:30 Paragrafer §§ 146-165 

Plats: Sessionssalen, Hova  

Underskrifter:  
  

Anja Nyström 
Ordförande 

Ulf Andersson 
Sekreterare 

  
Justeras Digitalt  

Stefan Skärlund 
 
 
Beslutande Anja Nyström (S), Ordförande 

Victor Albertsson Tidestedt (M) 2:e vice 
ordförande § 146-148 
Pia Zimmermann (S) 
Stefan Skärlund (FI) 
Therese Gustavsson (M) § 149-165 

 

Ersättare Monica Joby (M) 
Therese Gustavsson (M) 

 

Övriga Awaz Karim, Verksamhetschef 
Eeva Barth, Rektor. § 149 
Tomas Karlsson, Kostchef. § 150 
Pernilla Bjerkesjö, Konsult. § 164, 165 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Barn, utbildning och kultur nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-19 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 3(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 146 Dnr 52  

Val av justerare 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn, utbildning och kulturnämnden utser Stefan Skärlund (Fi) att justera 
protokollet.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 9869SE



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 4(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 147 Dnr 53  

Godkännande av dagordning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden godkänner dagordningen.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 9869SE



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 5(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 148 Dnr 54  

Anmälan om eventuellt jäv 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 6(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 149 Dnr 2020-00119 600 

Information förstelärare 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade. 

Nämnden beslutar att ge utbildningsverksamheten i uppdrag att göra en fördjupad 
analys av förstelärarnas uppdrag.  

Behandling på sammanträdet 
Eeva Barth har kontaktat förstelärarna för att få en nulägesbeskrivning. 

Det är viktigt att förstelärarna kopplar till forskning för att arbeta för en likvärdig 
skola och använder kollegialt lärande som metod. 

 

Cecilia Hjelm arbetar med IKT på Gullstensskolan F-6. Just nu koncentrerar hon sig 
på Teams och Unikum. Skolorna använder inte alla funktioner i Unikum.  

 

Anna-Lena Dahlqvist och Marianne Gustavsson Patris arbetar med skolverkets 
material Bygga svenska. De arbetar för att implementera Kunskaps och 
språkförstärkande arbetssätt. 

De deltar på Skolverkets nätverksträffar. Ibland svårt att nå ut till alla lärare. 

 

Anna-Karin Klingvall arbetar med SKA på Regnbågsskolan F-6 och på 
Gullstensskolan F-6 är det Cathrine Wallgren. 

Eeva vill att lärarna som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete på skolorna 
träffas för samverkan. Rektorerna måste driva detta SKA arbete. 

 

Anna Holmberg Nilsson på Regnbågsskolan F-6 arbetar i år med lektionsdesign och 
har workshops med lärarna. 

 

Johan Person på Gullstensskolan 7-9 arbetar med sambedömning och 
ämnesintegration. 

 

Stefan Skärlund (Fi): Hur få till kollegialt lärande mellan skolorna?  
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 7(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Eeva Barth svarar att rektorerna har ambitionen att utveckla detta då det finns så 
mycket kunskap hos lärarna.  

 

Anja Nyström (S) undrar hur det går till när man tillsätter förstelärare.   

Verksamhetschefen förklarar att de söker tjänsten sedan samråder 
verksamhetschef och rektorer. 

 

Pia Zimmerman (S) påpekar hur viktigt det är att utveckla samarbetet mellan 
årskurs 6 och 7.  

Hon tycker också att föräldrar borde vara mer aktiva på Unikum 

 

Eeva vill ha Unikum även i förskolan.  

Bakgrund 
En gång om året kommer förstelärarna till nämnden enligt årshjul.  

Men på grund av pandemin är det rektor Eeva Barth som informerar om 
förstelärarnas uppdrag och arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse information förstelärare 201106 

Försteläraruppdrag Läsåret 20-21 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Eeva Barth  
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 8(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 150 Dnr 2020-00117  

Information kostchef 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade och lägger ärendet 
till handlingarna. 

Nämnden beslutar att ma vill ha en fördjupad analys av likvärdigheten mellan 
skolorna när det gäller matkvalitet och bemötande. 

Kostchefen återkommer till nämnden våren 2021.  

Behandling på sammanträdet 
Frågor: 

Anja Nyström (S): Hur arbetar ni för att eleverna ska äta skollunch varje dag? 

 

23 % äter inte skollunch. 

5 % äter inte av naturliga orsaker (sjukdom o.s.v.) 

Rektorerna och skolsköterska är engagerade tillsammans med kostenheten för att 
få alla att äta lunch. 

 

Pia Zimmerman(S) påminner om vikten av att hålla avstånd i skolmatsalarna nu 
under pandemin.  

 

Awaz Karim har lagt märke till att eleverna inte håller avstånd i matsalarna.  

Tomas Karlsson anser att matsalarna är underdimensionerad i relation till antalet 
elever.  

Kosten finns på instagram. 

Det är förberett så att gymnasieelever kan få matlåda om gymnasieskolan stänger 
ner.  

 

Pia Zimmerman(S) undrar varför det inte finns Bregott på Gullstensskolan? Tomas 
berättar att Flora är upphandlat i gullspångsdelen. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 9869SE



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 9(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ordföranden menar att kostchefen ska gå till kommunstyrelsen för att få en 
budget som räcker till ett tillagningskök i Otterbäcken också.  

 

Nämnden diskuterade om svårigheten att laga passande mat till gamla och mycket 
unga.  

Bakgrund 
Enligt nämndens årshjul informerar kostchef om utvecklingsarbete som rör barn 
och elevers måltider. 

Tomas Karlsson kommer att visa en PPT på nämndmötet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kostchef 201106  

Kosten BUN årshjul 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Tomas Karlsson 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 10(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 151 Dnr 2020-00008 009 

Information skolchef 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerad och lägger ärendet 
till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
Utredning pågår ang. arbetsmiljön på Gullstensskolan 7-9. 

Verksamhetschef talade om utmärkelsen Bästa skolkommun som Lärarförbundet 
utser.  

Bakgrund 
Barn-utbildning och kulturchef informerar om händelser som kan vara viktiga för 
nämnden att känna till från verksamheten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201119 

Bästa skolkommun Gullspång 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 11(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 152 Dnr 2019-00125 040 

Budget 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att 
arbeta för en budget i balans och lägger ärendet till hanlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
Verksamhetens underskott minskar. 

Pandemin påverkar budgeten positivt.  

Bakgrund 
Barn-, utbildning och kulturnämnden följer upp verksamhetens ekonomiska 
resultat månadsvis.  

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning oktober 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 9869SE



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 12(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 153 Dnr 2020-00011 009 

Information kränkande behandlingar 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar informerade sig och lägger ärendet 
till handlingarna. 

Nämnden beslutar att verksamheten återkommer med en ny analys i maj 2021.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kränkande behandling innebär ett kränkande av barns/elevers värdighet. 

Som verbala kränkningar räknas bland annat nedsättande tilltal, ryktesspridning, 
eller verbala hot. 

Verbala kränkningar kan även ske via telefon eller över internet. Som fysiska 
kränkningar räknas bland annat fysiskt våld eller utfrysning.  

Beslutsunderlag 
Åtgärdstrappan 

Statistik kränkningar 190801-191104 

Statistik kränkningar 200801-201104 

Analys av kränkningar på skolorna i Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Eeva Barth 

Elenor Spetz Ramberg 

Sofia Ferm 

Karin Olausson  
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 13(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 154 Dnr 2020-00109 600 

Frånvaro elever 20/21 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar sig vara informerade och lägger 
ärendet till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Varje nämndsammanträde rapporterar verksamhetschef elevfrånvaron på våra 
skolor. 

Vid detta nämndsammanträde redovisas frånvaro denna termin på 
Gullstensskolan 7-9. 

Frånvaron på F-6 skolorna är inte sammanställd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse elevfrånvaro 201111 

Frånvaro Gullstensskolan 7-9 200819-201104 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 14(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 155 Dnr 2020-00122 600 

Arbetsmiljö 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar lägga skrivelsen till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
Nämnden inväntar arbetet som Avonova genomför på Gullstensskolan 7-9. 

 

Stefan Skärlund (Fi) inväntar rapport från arbetsmiljöarbetet som Avonova 
genomför och tar med sig frågan till partigruppen. 

 

Stefan Skärlund (Fi) påpekar att skolchefens brev till verksamheten var bra och 
informativt.  

Bakgrund 
Med anledning av de signaler vi, Fi Gullspång, får från lärare och annan personal 
vid Gullstensskolan angående omorganisation som genomförts där flera lärare och 
annan skolpersonal beskrivit situationen som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. 

Vill vi, Fi Gullspång, veta vad som pågår samt veta hur den politiska ledningen, 
kommunchef, skolchef och de fackliga organisationerna ser på detta samt hur 
planen ser ut framöver för att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som 
uppenbarat sig. 

Feministiskt initiativ Gullspång 

/gm Stefan Skärlund  

2020-10-19 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöproblem på Gullstensskolan 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 15(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 156 Dnr 2020-00067 009 

Synpunkter/klagomål/förslag 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar sig delgivna och lägger 
informationen till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Vi på biblioteket har mottagit en del synpunkter på de coronaanspassade tiderna. 
Inte nu när det är helt stängt utan det var detta att biblioteken stängdes och 
enbart hade öppet två dagar på vardera orten. Låntagarna har fått nämndens 
motivering förklarad för sig men de som valt att fylla i blanketten för synpunkter 
och klagomål vill ändå visa sitt missnöje och kanske en förhoppning att man hade 
kunnat göra på något annat sätt för att motverka smittspridningen utan att stänga 
så mycket.  

 

Ett argument som återkommit och som också finns på de insända blanketterna är 
att det blir trängre när öppettiderna minskar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse synpunkter på bibliotekens öppettider. 

Synpunkter, förslag och klagomål. Bibliotekens öppettider.  

Beslutet ska skickas till 
Akt  

Anna Lundqvist 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 16(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 157 Dnr 2020-00121 600 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna och lägger ärendet till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
I dataskyddsförordningen GDPR finns det ett förbud mot att föra över 
personuppgifter till länder utanför EU/EES (så kallat tredje land). Det är dock 
tillåtet under vissa förutsättningar. Poängen är att ett motsvarande skydd för 
personuppgifterna som finns inom EU/EES måste nås i det mottagande landet 

Kommunstyrelsen har noterat informationen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse information om nya förutsättningar för överföring av 
personuppgifter till tredje land 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Per Ahlström 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 17(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 158 Dnr 2020-00084  

Överklagan skolplacering 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna och lägger ärendet  till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kammarrätten i Jönköping avskriver ärendet.  

Sekretessärende. Logga in med bankid för att läsa.  

Beslutsunderlag 
Beslut överklagat ärende mål nr 3951-5905 

Överklagande kammarrätten 

Beslut 

Överklagan 2020-05-20 

Beslut skolplacering 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 18(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 159 Dnr 2020-00039  

Delgivning Anställningsavtal 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna och lägger ärendet till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Nämnden delges anställningsavtal tecknade i oktober.  

Beslutsunderlag 
Avtalsrapporter 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 19(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 160 Dnr 2020-00080  

Delegation Anställning 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna och lägger ärendet till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
På grund av anställningsstopp måste chefer få godkännande av verksamhetschef. 
Om anställningstiden är längre än tre månader ska kommunchef godkänna 
anställningen.  

Beslutsunderlag 
Avtalsrapporter 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 20(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 161 Dnr 2020-00004 002 

Delegationsbeslut 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna och lägger ärendet till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Ordförande Anja Nyström har tagit ordförandebeslut på att stänga biblioteken för 
besök i tre veckor. 

Skärpta råd från 29 oktober angående covid-19 

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har beslutat om skärpta 
råd som 

gäller i hela Västra Götaland, till att börja med till den 19 november. Samma råd 
gäller även i 

regionerna Stockholm och Östergötland under samma period. 

Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som 
butiker, 

köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga 
besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut stängning av bibliotek 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 21(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 162 Dnr 2019-00096 009 

Barnkonventionen 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn, utbildning och kulturnämnden anser att vid i alla beslut under dagens 
sammanträde har beaktat barnkonventionen och jämställdhet.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
En analys utifrån barnkonventionen ska göras i varje beslut som nämnden tar. 
Dessutom behöver jämställdhetsperspektivet diskuteras eller hanteras i varje 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Checklista för jämställda beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 22(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 163 Dnr 2020-00127 609 

Budget 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade och lägger ärendet 
till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Verksamhetschef informerar om budget 2021.  

Beslutsunderlag 
Ramförslag Budget Bouk 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 23(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 164 Dnr 2020-00128  

Årshjul 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade och lägger ärendet 
till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Konsult Pernilla Bjerkesjö presenterar förslag på nytt årshjul för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Årshjul BUK 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-11-19 

 

Sid 24(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 165 Dnr 2020-00129 609 

Barn-, utbildning och kulturnämndens mål 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade och lägger ärendet 
till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Konsult Pernilla Bjerkesjö presenterar förslag på nämndens mål 2021.  

Beslutsunderlag 
Nämndens mål 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Namn Anja Elisabeth Nyström

Titel, Organisation Ordförande, Barn-, utbildning och kulturnämnden

Datum & Tid 2020-12-02 13:41:06 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _097da92accfbb0e22717e038a94d04e604

Namn ROLF STEFAN SKÄRLUND

Titel, Organisation Beslutande (Fi), Barn-, utbildning och kulturnämnden

Datum & Tid 2020-12-02 17:50:30 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0724442d2360aafac0bbbde3a1b1e42e8b
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