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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 
Sal C201A/B, Kunskapens hus, 29 april kl. 13.30 – 16.25 

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Jessica Rodén  

 L Niklas Herneryd  

 SD Natalia E Henriksson  

    

Övriga närvarande   

Ej tjänstgörande ersättare V Arthur Thiry  

 S Yasin Abbes  

 KD Rune Imberg  

    

Adjungerande politiker M Ann Iberius Orrvik, vice ordförande socialnämn-

den 

§ 31–33 

 M Tomas Johansson, vice ordförande kommunsty-

relsen (distansdeltagande) 

§ 31–33 

 S Lisa Dahlberg, ordförande kommunstyrelsen 

(distansdeltagande) 

§ 31-33 

 L Johan Lepp, ordförande socialnämnden § 31-33 

   

 

 

  

    

    

    

Tjänstemän  
Anna Brogren, nämndsekreterare  

 

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  Christina Engström, verksamhetsutvecklare § 31–33 

  Johan Höglund, ekonom § 34-35 

  Marie Wank, ekonom § 34-35 

   Cecilia Ragnarsson § 33-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna 2020-05-06 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Anna Brogren   

     

 Ordförande  

  Leif Sternfeldt  

     

 Justerare  

 Elise Benjaminsson   
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

 
Sammanträdesdatum 2020-04-29 

 
Anslaget är publicerat 2020-05-06 - 2020-05-28 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Anna Brogren   

 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 

 

Anmälan och prövning av jäv § 31  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 32  

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 33  

Samtal kring Aprilrapport 2020 § 34  

Samtal kring förutsättningar för Budget 2021-2024 § 35  

Aktuella händelser § 36  
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§ 31/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5 (9) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2020-04-29 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 32/2020    

 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
 

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll.  

 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 33/2020    Dnr 2020-3 600 

 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 
 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig över en 

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Vid dagens sammanträde får arbetsut-

skottet information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den nya 

verksamheten.  

Bland annat har man sökt medel för insatser för att få in människor i arbetsli-

vet, som står långt därifrån. Mål i närtid är att tillgodose behov för de som se-

dan läge stått långt ifrån arbetslivet, och även nyblivna arbetslösa. Viktiga 

satsningar framöver kommer att vara utbildning och ett samarbete med nä-

ringslivsenheten.  

Pandemins effekter på ekonomi och arbetsmarknad tas upp, avseende väntad 

arbetslöshet och påverkan på sommarjobb för unga. 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetsutvecklare Christina Engström redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 34/2020    Dnr. 2020-64 042

  

 

Samtal kring Aprilrapport 2020 
 
Ärendet 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om aprilrapporten, 

som kommer att presenteras i sin helhet vid nästa nämndsammanträde. 

 

Aprilrapporten är en uppföljning av budget för januari till och med april och re-

dovisar beräkningar på kostnader för exempelvis lokaler, löner, IT och kompe-

tensutveckling.  

 

 
Dagens sammanträde 
 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank samt förvaltningschef Mari Sandell-

Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 35/2020    Dnr. 2020-48 041 

 

Samtal kring förutsättningar för Budget 2021-2024 
 
Ärendet 
 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om arbetet med bud-

get för år 2021-2024. Förvaltningen har tagit fram beräkningar som visar nu-

varande kostnader på olika områden, i förhållande till rikssnitt, och till andra 

kommuner av samma storlek.  

 

Anpassningsplan till budget för 2019-2020 visas, och även identifierade utma-

ningar så som krav på digitalisering, kompetensförsörjning och ökade lokal-

kostnader. 

 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell-Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 36/2020    

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-

ser: 

• Upphandling av ny skolplattform är klar. Den anbudsgivare som tillde-

lats uppdraget var tydligt favoriserad avseende användarvänlighet bland 

utvärderingsgrupperna. Nu inleds arbete med att förbereda introduktion 

för användare. 

• Kommunen har beviljats cirka 2,2 miljoner kronor i statsbidrag, för utö-

kad elevhälsa. 

• Det pågår diskussioner om eventuell tillfällig överflyttning av skolskö-

terskor till socialförvaltningen, med anledning av corona/covid-19.  

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 

 

 


