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Barn, utbildning och kultur 
nämnden  

Sida 1(19) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: torsdagen den 14 januari 2021 kl 08:30 Paragrafer §§ 1-15 

Plats: Sessionssalen, Hova  

Underskrifter:  
  

Anja  Nyström 
Ordförande 

Ulf Andersson 
Sekreterare 

  
Justeras Digital signering  

Victor Albertsson Tidestedt  
 
 
Beslutande Anja  Nyström (S), Ordförande 

Victor Albertsson Tidestedt (M) 2:e vice 
ordförande 
Pia Zimmermann (S) 
Stefan Skärlund (FI) 
Monica Joby (M) Tjänstgörande ersättare för 
Evelina Eriksson 

 

Ersättare   

Övriga Carina  Gullberg (S) 
Awaz Karim, skolchef 
Ulf Andersson, nämndsekreterare 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Barn, utbildning och kultur nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-14 

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 

2021-01-14 

 

Sid 3(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Dnr 52  

Val av justerare 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden utser Victor Albertsson Tidestedt (M) till att 
justera protokollet.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 4(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 Dnr 53  

Godkännande av dagordning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden godkänner dagordningen men lägger till ett 
ärende. 

Nämnden vill ha ett samlat dokument med taxor och avgifter.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 5(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 Dnr 54  

Anmälan om eventuellt jäv 

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

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 6(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Dnr 2021-00001 600 

Skolchefen informerar 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
Samarbetet mellan IM språkintroduktion och vuxenutbildningen fungerar mycket 
bra. 

Idrott fungerar inte bra på IM då det är så få elever. 

Elever från HVB hem trivs mycket bra på IM då det är tryggt och lugnt. 

Språkstöd på IM har inte fungerat, det behövs en bättre dialog mellan rektorerna 
för att få till detta. 

Det vore önskvärt att ha mer praktik på IM. 

Kan man bredda IM med fler inriktningar? 

Utvärdering av IM/Vux kommer att ske denna månad. 

Just nu finns det 5 elever på IM språkintroduktion i Otterbäcken.  

 

Nya kursplaner kommer för skolan från och med höstterminen 2021. Hur 
implementering ska ske blir en beslutspunkt på nästa sammanträde. 

 

Lediga tjänster som speciallärare och specialpedagog annonseras. 

Skolsköterska och kurator har anställts. 

 

Arbetsmiljön på Gullstensskolan 7-9. Företagshälsan Avonova har gjort en 
utredning. Detta blir ett eget ärende vid nästa nämndsammanträde. 

 

Ny inskrivningsrutin för skolan. Skolchefen berättar att verksamheten uppdaterar 
rutiner för utbildningsverksamheten. 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-01-14 

 

Sid 7(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Bakgrund 
Skolchefen informerar om: 

Avonovas arbete med arbetsmiljön på Gullstensskolan 7-9. 

Coronaläget på förskolor och skolor. 

Samordning IM/VUX 

Lediga tjänster. 

Inskrivningsrutin för skolan. 

Nya kursplaner. https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-
prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner/andrade-kursplaner-i-
grundskolan 

 

 

Beslutsunderlag 
Nya kursplaner 2021 

Inskrivning av elever som flyttar till Gullspångs kommun  

Information från barn- utbildning och kulturchef  

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

2021-01-14 

 

Sid 8(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Dnr 2021-00012 600 

IM 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att: 

1. Redovisa en uppföljning av kommunens IM elever på nämndens marsmöte. 

2. Redovisa vilka beslut som är tagna angående IM språkintroduktion 2020.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Uppföljning av IM elever behöver förbättras.  

Om IM programmen i Gullspång ska utökas behöver tagna beslut gås igenom.  

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 9(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Dnr 2020-00129 609 

Barn-, utbildning och kulturnämndens mål 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att anta de föreslagna prioriterade 
målen som tillägg till budget 2021.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Barn-, utbildning och kulturnämnden föreslås att under 2021 skall verksamheten 
prioritera nämndmålen: 

-  Förskola och skola lägger grunden för ett livslångt lärande och ger 
förutsättningar    för alla barn och elever att nå målen.  

-  Alla pedagoger har en lärarlegitimation.  

-  Gymnasieelever lyckas med fullföljda studier.  

 

Enligt kapitel 2 i skollagen 8 §. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan 
finnas i andra författningar. 

8 b §  Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2018:608). 

Huvudmannen skall skapa förutsättningar för verksamheten och dela resurser 
utifrån verksamhetens behov.  Nämnden anser att verksamhetens skall jobba med 
samtliga mål däremot det valda målet bör beaktas extra och uppföljningen bör 
rapporteras varje kvartal.  

 

 

Awaz Karim 

Barn-utbildning och kulturchef 

 

Comfact Signature Referensnummer: 10884SE



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-01-14 

 

Sid 10(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 11(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 Dnr 2020-00127 600 

Budget 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade om 
detaljbudgetsutkastet för 2021.  

Detaljbudget 2021 blir ett beslutsärende på nästa nämndsammanträde.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Skolchefen redovisar utkast till detaljbudget 2021.  

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 12(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Dnr 2021-00002 600 

Kränkningar 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
Nämnden följer upp kränkningar varje månad. Då terminen precis startat har inga 
kränkningsanmälningar kommit in till huvudmannen. 

Redovisning av kränkningar HT 20 är en återkoppling till föregående 
nämndsammanträde.  

Bakgrund 
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kränkningar HT 2020 

Kränkningar 200801-210107 

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

2021-01-14 

 

Sid 13(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Dnr 2021-00009 600 

Skolchefsbeslut 

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

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Delgivning av beslut.  

Regeringen öppnar nu för att elever i grundskolans högstadium kan få fjärr- eller 
distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i 
kollektivtrafiken. Innan ett sådant beslut kan tas behöver dock huvudmannen först 
ha konstaterat att övriga åtgärder är uttömda. Regeringen planerar att besluta om 
förordningsändringen på fredagen den 8 januari och beslutet kommer då träda i 
kraft den 11 januari 2021.  

Gullstensskolan 7-9 har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning. Man har 
ändrat på scheman för att undvika trängsel på skolskjutsar, i matsalen och i 
klassrummen. Men det uppstår ändå trängsel när alla elever är på skolan. 

Ingen klass kommer att helt ha distansundervisning. Alla klasser kommer att vara 
på skolan minst en dag i veckan. 

 

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 14(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Dnr 2021-00006 600 

Ordförandebeslut 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att de är informerade och lägger 
ärendet till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Nämndens ordförande kan på uppdrag av nämnden fatta beslut i brådskande 
ärenden.  

Ordföranden har beslutat att ingen verksamhet får bedrivas i kommunens 
idrottssalar på grund av coronapandemin.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stängning av idrottssalar. 

Ordförandebeslut stängning av idrottssalar 201221 

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

2021-01-14 

 

Sid 15(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Dnr 2021-00008 600 

Covid 19 och skolan 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade och lägger ärendet 
till handlingarna och beslutar att inte besvara skrivelserna.  

Behandling på sammanträdet 
 Skolchefen informerar om att elever som har distansundervisning kan hämta 
skollunch i Både Hova och Gullspång. Det är nämndens önskan att det ska fungera i 
Otterbäcken också. 

Biblioteken är stängda för besök, men böcker går att låna genom bokade besök. 

      

Bakgrund 
Skrivelser som kommit till nämnden angående Coronapandemin.  

Beslutsunderlag 
Brev till kommuner Smittskydd Västra Götaland. 

Öppet brev till ansvariga för skolan.  

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

2021-01-14 

 

Sid 16(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 Dnr 2021-00013 600 

Ej verkställda beslut BUK nämnden 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att 
gå igenom alla protokoll från 2020 för att undersöka om det finns beslut som inte 
är verkställda.  

Detta ska redovisas på nämndens möte i februari.  

 

Nämnden följer upp sina beslut i november enligt årshjul. Nämnden beslutar att 
även följa upp tagna beslut i maj.  

Behandling på sammanträdet 
I nämndens årshjul följer man upp beslut i november.  

Bakgrund 
Beslut som är tagna i nämnden måste verkställas.  

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 17(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 Dnr 2021-00011 600 

Taxor och avgifter 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att ta 
fram ett taxedokument som överensstämmer med övriga nämnder.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Det blir lättare för fullmäktige att fatta beslut om taxor och avgifter om 
nämndernas dokument är upprättade på samma sätt.  

Beslutsunderlag 
     

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

2021-01-14 

 

Sid 18(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 Dnr 2021-00007 600 

Barn och elevantal 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Varje termin presenterar skolchef statistik över hur många elever och barn som 
finns i verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse elev och barnantal 2021.  

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

2021-01-14 

 

Sid 19(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 Dnr 2019-00096 009 

Barnkonventionen 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden anser att barnkonventionen och 
jämställdhetsperspektivet beaktats i alla beslut.  

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 
Checklista för jämställda beslut.  

Beslutet ska skickas till 
AKT 
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