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BUN § 7 Dnr BUN 15/21  
   
Ekonomisk uppföljning efter februari 2021 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, 
utfall per februari 2021. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet.  
 
Drift 

• Prognosen visar ett resultat på -4 454 tkr jämfört med budget. Avvikelsen 
består främst i att grundskolan F-6 inte kunnat ställa om personalkost-
naderna utifrån förutsättningarna fr.o.m. januari samt att det är för få 
elever per skola.  

• Extra kostnader p.g.a. Covid 19, både i förskolan (80 tkr) och grundsko-
lan (100 tkr) 
 

Investering 

• Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 

 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 
Uppföljning efter februari 2021  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
                                                       

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
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BUN § 8 Dnr BUN 0001/21 

        BUN 0007/21 
 

 
Tillfällig delegationsrätt för beslut om fjärr- och distansundervis-
ning 
 
Ärende 
Regeringen har möjliggjort distansundervisning i enlighet med Skollag 
(2010:800), 22 kap. 23 §: Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får meddela ytterligare föreskrifter om distansundervisning i grund-
skolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan. Regeringen har den 13 mars 2020 beslutat förordningen 
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss 
smitta. Regeringen har vid flera tillfällen beslutat ändringar i förordningen (se 
SFS 2020:149, 2020:188, 2020:257, 2020:732 och 2020:957 samt regeringens 
förordningsmotiv Fm 2020:2, 2020:4, 2020:6, 2020:9 och 2020:10). Förord-
ningen ger huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar göra vissa un-
dantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning 
och förläggning. Syftet är att ge huvudmän förutsättningar att säkra elevers rätt 
till utbildning trots pandemin. 
 
Bestämmelserna ger möjlighet att bedöma och besluta om fjärr- eller distansun-
dervisning. Vid distansundervisningen ska beslut om hur många undervisnings-
timmar som undervisningen anses motsvara samt om avräkning av undervis-
ningstiden mot den garanterade undervisningstiden. Mot den bakgrunden för-
slås att förvaltningschef får i uppdrag att bedöma och fatta beslut. 
 
Smittspridningen av covid-19 i regionen har fortsatt under vårterminen 2021 
och läget är ansträngt i vården och i samhället i övrigt. Förvaltningen har vidta-
git åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket för att minska smittsprid-
ningen på kommunens skolor sedan pandemins start. Vid bedömningen av be-
hovet av till fjärr- och distansundervisning på kommunens skolor sker samråd 
med Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och berörda rektorer. 
Elevernas rätt till skolmåltider kvarstår vid beslut om fjärr- och distansunder-
visning. I enlighet med förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolfor-
mer i skolväsendet vid spridning av viss smitta kan åtgärderna tillämpas under 
förordningens giltighetstid, dvs. 11 januari 2021 – 30 juni 2021.  
 
Beslut som tas om fjärr- och distansutbildning ska redovisas som ett delegat-
ionsbeslut på nästkommande nämnd.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 
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        BUN 0007/21 

 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
                                                      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att i en-
lighet med förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pe-
dagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och i samråd med verksam-
hetschef samt i linje med Smittskydd Västra Götalands inrådan bedöma och be-
sluta om fjärr- eller distansundervisning.  
 
Beslutet innefattar att förvaltningschef, för de fall fjärr- och distansundervisning 
sker, ska avgöra om undervisningstiden ska avräknas mot den garanterade 
undervisningstiden samt besluta om hur många undervisningstimmar som di-
stansundervisningen ska anses motsvara.  
 
Den tillfälliga delegationsrätten gäller under förordningens giltighetstid, dvs. till 
och med den 30 juni 2021.   
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BUN § 9 Dnr BUN 0009/21  
 
Svar på remiss angående riktlinje för kommungemensamt kvalitets-
ledningssystem 
 
Ärende 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamhet-
en producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens 
uppdrag definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitets-
arbetet hur verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av 
kommunens styrning och ledning.  
 
Kommunens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- och ut-
vecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssystem, 
med syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentation i 
systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och ar-
betet i förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I Barn- och utbildningsförvaltningen kommer det att finnas specifika rutiner för 
kvalitetsarbetet men som utgår från det kommungemensamma kvalitetsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till Riktlinje för 
kommungemensamt kvalitetsledningssystem. 
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BUN § 10 Dnr BUN 0002/21  
   
Yttrande över remiss från GR rörande utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 

 
Ärende 
Förbundsdirektören för GR fick i maj 2019 i uppdrag att utreda hur medlems-
kommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområ-
det, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra Götalands-
regionen. Inom ramen för uppdraget ingick det att utreda om medlemskommu-
nerna ställer sig positiva samt att redovisa vad en sådan samverkan skulle inne-
bära. Utredningen utmynnade i ett förslag om att GR borde anställa två kultur-
strateger med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med med-
lemskommunerna och samverka med de övriga kommunalförbunden och VGR.  
 
Uppdraget skulle inte innebära att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från 
kommunerna. Samordningsuppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan 
kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal 
samverkan ger mervärde. Förutsättningarna för att genomföra uppdraget på det 
sätt som föreslogs i utredningen ändrades dock under året. Årsavgiften till för-
bundet är under diskussion och coronapandemins eventuella långsiktiga påver-
kan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att förslaget skulle gynna 
arbetet med kulturfrågor såväl lokalt, som regionalt och internationellt. Noteras 
bör att förslaget enbart berör kulturfrågor och ej fritidsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
- Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-07 
- Remiss angående utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rö-
rande kulturfrågor 
- Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
- Protokollsutdrag GR 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget från GR:s förbundsstyrelse 
om att införliva det informella nätverk för kultur- och fritidschefer som idag har 
ett roterande samordningsansvar, med GR:s ordinarie nätverksstruktur inom 
avdelningen för miljö och samhällsbyggnad. 
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BUN § 11 Dnr 06/21  
   
Redovisning av delegationsbeslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegations-
ordning. 

Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen  
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under perioden 2021-02-03 till och med 2021-03-12 
redovisades för Barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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BUN § 12   
   
Information  

 

1.   Verksamhetsbesök Öckerö seglande gymnasieskola 
Stefan Carmesund, rektor Öckerö seglande gymnasieskola, informerar om skolans 
verksamhet, utmaningar som skolan hanterat under pandemin kopplat till både 
undervisningen i skolan och seglingarna samt skolans unika värde för det marina 
näringslivet ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.   

2. Sjukstatistik helår 2020 
Anna Foss, HR-specialist, informerar om förvaltningens sjukstatistik. Sjukstatisti-
ken för förvaltningen var totalt 10.18 % under 2020, detta kan jämföras med 2019 
års sjukstatistik som var 8.7 %. Den ökade sjukfrånvaron mellan 2019 och 2020 
förklaras framförallt av Covid-19. Det finns stora skillnader på sjukfrånvaro mellan 
kommunens olika skolenheter, detta är något förvaltningen och HR-avdelningen 
arbetar med genom bland annat nära samarbete med företagshälsovården. Nämn-
den önskar få en uppföljande presentation där statistiken presenteras månadsvis.  

3. IT-strategi 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om den IT-strategin som 
beslutades under 2018. Nu finns det nya förutsättningar för en IT-strategi och för-
valtningen kommer därför att arbeta med att revidera nuvarande IT-strategi och 
länka samman den nya strategin med den kommunövergripande IT-strategin.  

4. Rapporter om kränkande behandling 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om rapporter om krän-
kande behandling. 

5. Frånvarorapportering 
Klara Ivarsson, kommunsekreterare, informerar om frånvarorapportering kvartal 
4, 2020.  

6. Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om allmän lägesrapport från förvaltning-
en och lägesrapport om covid-19. Just nu pågår arbetet med budgetplanering inför 
2022 samt arbetet med främjande insatser för elever i behov av särskilt stöd.  

7. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om kvalitetsarbetet som på-
går inom förvaltningen. Arbetet med projektet ökad närvaro fortgår enligt plan. 
Arbetet med ändrade kurs- och ämnesplaner presenterades för nämnden.   

8. Förskoleplanering 
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om förskoleplanering och förskolekön. 

9. Rapport GR 
Eva Wallin, ordförande, informerar om senaste mötet med utbildningsgruppen på 
GR. Katarina Lindgren, skolchef, informerar från utbildningschefsnätverket.  

10. Övriga frågor 
Ronnie Bryngelsson (S) önskar få mer information om arbetet med skolskjutsreg-
lerna som ska införas under höstterminen 2021.  
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