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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-06 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–12.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Annica Bjering, teknikansvarig, §§ 93-104 

Annika Vilhelmsson, chef centrala barn- och elevhälsan, § 93-101, 

deltog på distans 

Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, § 93-96, 

deltog på distans 

Helen Larsholt, skolchef gymnasium och vuxenutbildning, §§ 93-94, 

96-99, deltog på distans 

Birgitta Sparre, chef kultur och fritid, § 93, deltog på distans 

Öyvind Höiberg, controller, §§ 95-96, deltog på distans 

Malin Norrman, ekonom, § 96, deltog på distans 

Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, §§ 97-98, deltog på distans 

Ann-Brit Oseland Karlsson, tf rektor gymnasium och 

vuxenutbildning, §§ 97-99, deltog på distans 

Lina Magnusson, förvaltningschef, §§ 93-104 

Lisa Kling, sekreterare, §§ 93-104 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 96 och 102 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 

  

Ordförande  

 Ida Östholm 
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Justerare  

 Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 

Kristina Frigert (M) 

Agne Andrésen (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Christian Mattsson (L) 

Ida Jakobsson (S) 

Ronny Kallin (S) 

Michael Halvarsson (MP) 

Christian Askros (SD) 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare Karin Karlson (L), ersättare, deltog på distans  

Ramona Cully (S), ersättare, deltog på distans 
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Innehåll 

Ärende Sida 

Delårsuppföljning 8 månader 5 

Grundläggande granskning, 2020 6 
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BUN § 96 BUN 2020/0086-606 

Delårsuppföljning 8 månader 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 3 650 tkr för 

2020. Det balanserade resultatet uppgår således till -5 109 tkr vid årets slut. 

I prognosen ovan ligger ett prestationsanslagstillskott på totalt 180 tkr. Den 

största ökningen av volymen redovisas inom verksamheten vuxenutbildning 

vilket delvis förklaras av ökat behov av utbildning på grund av 

Coronapandemin. Nästa avräkning av prestationsanslaget sker i samband 

med uppföljningen per december 2020. 

  

I det prognostiserade underskottet ovan inräknas kostnader orsakad av 

insatser på grund av Coronapandemin med 2 330 tkr. Tar man hänsyn till 

dessa kostnader redovisar nämnden ett underskott på 1 320 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tertial 2, 2020  

Ekonomisk redovisning från verksamheterna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att komma i ekonomisk balans och 

 

att beslutet justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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BUN § 102 BUN 2020/0319-600 

Grundläggande granskning, 2020 

Sammanfattning av ärendet 

EY ska på uppdrag av kommunrevisionen utföra den årliga granskningen av 

nämnderna 2020. Syftet med den årliga grundläggande granskningen är att 

ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 

granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 

revisionssed. 

  

Enligt EY:s preliminära tidplan för den årliga granskningen skulle de 

skriftliga frågorna skickats till kommunstyrelsen och nämnderna i juni 2020. 

Den 7 september mottogs projektplan och de skriftliga frågorna från EY. 

Mot bakgrund av det hann förvaltningen inte att sammanställa svaren på 

de skriftliga frågorna innan arbetsutskottet hade sitt sammanträde den 22 

september, utan ärendet går direkt till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut den 6 oktober.  

  

Svaren på frågorna sammanställs av förvaltningen, och svaren utgörs av 

ärenden med tillhörande underlag som hanterats av Barn- och 

utbildningsnämnden under år 2020, med undantag för en fråga som 

lyder; Hur uppfattar ni kvaliteten på protokoll och beslutsunderlag? Denna 

fråga har inte varit föremål för hantering av nämnden 2020. Förvaltningen 

har ändå sammanställt ett svar som nämnden får ta ställning till.  

  

De skriftliga svaren ska skickas till revisionen och till representant från EY 

direkt efter nämnden den 6 oktober, inför att nämnddialog ska hållas med 

förvaltningsledning och nämndens presidium den 19 november.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28 

Underlag: Skriftliga svar från Barn- och utbildningsnämnden avseende 

kommunrevisionens årliga granskning, 2020 

Skriftliga frågor från EY 

Projektplan från EY 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att ställa sig bakom den skrivelse som överlämnas till kommunrevisionen 

inför deras arbete med den årliga granskningen avseende år 2020, och  

  

att beslutet justeras omedelbart.  
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Beslutet skickas till 

EY/Kommunrevisionen 


