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Plats och tid  Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 16 februari 
2022 kl 09:00-15:10 

Beslutande  Karin Blomstrand (L), Ordförande 
Louise Skaarnes (SD), 1:e vice ordförande 
Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande 
Christina Tedehag (M) 
Karl-Anders Andersson (C) för Frida Ernflykt (M) 
Mathias Johansson (SD) 
Anders Persson (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Sabina Fremark (KD) § 21 för Karin Blomstrand (L) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

  

Justerare 
 
Yvonne Martinsson (S) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2022-02-18 senast kl. 14:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 18-34 
 Karin Atienza Cortes   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Karin Blomstrand (L)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Yvonne Martinsson (S)   
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§ 18 Dnr 4381  

Fastställande av föredragningslista 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslista. 
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§ 19 Dnr 2021-000001  

Bokslut 2021 för Barn- och utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2021 uppgår till -301 642 
tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 3 572 tkr. De främsta 
orsakerna till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett lägre utfall 
är högre externa intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader 
inom framförallt grundskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit sig an samtliga av 
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Bedömningen är att samtliga 
sju verksamhetsmål är delvis uppfyllda. 
 
Årets investeringar uppgår till 2 338 tkr av den totala investeringsramen 
om 4 051 tkr. Störst del av investeringsramen har gått till 
investeringsprojektet Hällevadsholm, samt uppdatering av maskiner och 
redskap på Kunskapens hus. Barn- och utbildningsnämnden begär att 
kvarvarande investeringsmedel om 1 700 tkr äskas över till 2022 års 
budget. Projekt 2204 inventarier Hedekas har inte varit fullt realiserbart 
eftersom ombyggnationen dragit ut på tiden. Resterande medel har 
verksamheterna inte hunnit, och ibland inte kunnat, använda innan årets 
utgång på grund av problem relaterade till Covid-19. 
Barn- och utbildningsnämnden begär att 2 272 tkr av det positiva 
budgetöverskottet om 3 572 tkr överförs till det egna kapitalet enligt 
kommunens ekonomistyrningsregler. Nämnden fick en utökad 
budgetram 2021 men eftersom beslutet för budget 2022 samt plan 2023 
fattades sent under 2021 har förvaltningen tidigare under året varit 
försiktiga med att använda den utökade ramen fullt ut för att inte riskera 
en ohållbar ekonomisk situation ifall budgetramen skulle minskas igen 
under nästkommande år.  
Nämnden fick en utökad ram till vuxenutbildningen innan ett bidrag om 1 
300 tkr som avser 2020 fick godkänd återredovisning. Nämnden avser 
därför att återbetala 1 300 tkr av överskottet till kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Bokslutsrapport 2021 för barn- och utbildningsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 700 
tkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till Barn- 
och utbildningsnämndens investeringsanslag för 2022. 
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Barn och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 272 tkr 
av årets positiva budgetavvikelse om 3 572 tkr överförs till nämndens 
egna kapital enligt kommunens ekonomistyrningsregler 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 700 
tkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till Barn- 
och utbildningsnämndens investeringsanslag för 2022. 
 
Barn och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 272 tkr 
av årets positiva budgetavvikelse om 3 572 tkr överförs till nämndens 
egna kapital enligt kommunens ekonomistyrningsregler 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Förvaltningsekonom för vidare handläggning 
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§ 20 Dnr 2022-000040  

Omfördelning av budget för inventarier till 
byggprojekt Hedekas förskola 
Sammanfattning av ärendet 
På nämndsmötet 211215, §18 Information om renovering av Hedekas 
skola och förskola Dnr 2020-00087, redovisades läget i projektet. Vid det 
tillfället fanns behov av att planera och avropa sista etappen i projektet 
innan årsskiftet för att tidsplanen ska hålla. Projektet planeras vara 
färdigställt hösten 2022. Fördyrande kostnader redovisades motsvarande 
10 mkr trots omfattande nedskärningar inom projektet. En av posterna 
som inte kan genomföras är en utbyggnad av förskolans lokal för få till 
ett välfungerande personalrum.  
På nämndsmötet 220126 gav Barn- och utbildningsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att, i samarbete med 
samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, inom befintlig ram lösa medel 
till personalutrymme och renovering av duschar. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade då att uppdraget skulle återredovisas till 
nämnd på sammanträdet i februari. 
Förvaltningen föreslår att Barn och Utbildningsnämnden omfördelar 
medel inom budgetramen för maskiner och inventarier 2022 
motsvarande 1 mkr till personalutrymmet. Efter beslut i Barn och 
Utbildningsnämnden gör samhällsbyggnadschefen en tilläggsbeställning 
av dusch och omklädningsrum samt personalutrymme till förskolan.  
Förvaltningen föreslår att i Barn och Utbildningsnämndens kommande 
budget för inventarier och maskiner 2023 blir kompenserad med 1 mkr.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och Utbildningsnämnden beslutar att omfördela 1 mkr inom budget 
2022 för maskiner och inventarier till byggnation av personalrum på nya 
förskolan i Hedekas.  

Yrkanden 
Mathias Johansson (SD) och Karin Blomstrand (L): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och Utbildningsnämnden beslutar att omfördela 1 mkr inom budget 
2022 för maskiner och inventarier till byggnation av personalrum på nya 
förskolan i Hedekas.  
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för verkställighet 

 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr 2022-000051  

Fråga om jäv i ärende Remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar. 
Sammanfattning av ärendet 
Fråga om jäv i ärende gällande Remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar uppkom under sammanträdet. Karin Blomstrand 
(L) och Louise Skaarnes (SD) redogör för sina roller.  
 
Enligt kommunallagen 6 kap 30 § ska den förtroendevalda själv anmäla 
om denne anser sig jävig. Karin Blomstrand (L) ber dock nämnden att 
yttra sig i frågan. 
 
Yrkanden 
Olle Olsson (KD): Anser att Karin Blomstrand (L) är jävig. 
 
Karl-Anders Andersson (C): Anser att de inte är jäviga, men om 
nämnden tycker Karin Blomstrand (L) är jävig bör Louise Skaarnes (SD) 
också anses jävig. 
 
Propositionsordning 
1:e vice ordförande ställer proposition på om nämnden tycker att Karin 
Blomstrand (L) ska anses jävig eller ej och finner att nämnden anser att 
jäv ej föreligger.  
 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
Ja: Hon är jävig 
Nej: Hon är inte jävig 
 
Ja-röster: 2 
Ne-röster: 7 
Avstår:2 
Nämnden anser att jäv ej föreligger.  
 
Ordförande ställer proposition på om nämnden tycker att Louise 
Skaarnes (SD) ska anses jävig eller ej och finner att nämnden anser att 
jäv ej föreligger.   
 
 
Omröstningsresultat 
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 Ja Nej Avstår 
Louise Skaarnes (SD)   X 

Olle Olsson (KD) X   
Karl-Anders Andersson (C)  X  

Christina Tedehag (M)  X  
Mathias Johansson (SD)   X 

Anders Persson (SD)  X  
Caritha Jacobsson (S)  X  

Yvonne Martinsson (S)  X  
Inger Orsbeck (S)  X  

Lars-Göran Sunesson (C)  X  
Sabina Fremark (KD) X   

 2 7 2 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden anser inte att Karin Blomstrand (L) och 
Louise Skaarnes (SD) är jäviga. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Karin Blomstrand (L) går ur lokalen medan nämnden diskuterar frågan 
om jäv. 
Louise Skaarnes (SD) går ur lokalen medan nämnden diskuterar frågan 
om jäv. 
 
Olle Olsson (KD): Reservation till förmån för eget yrkande.  
 
 
 

 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr 2022-000043  

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid 
regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999 
erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas 
uppdrag, vilket regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har 
förnyats med jämna mellanrum. 
Det nya avtalet kommer att gälla från och med 2023-01-01 till och med 
2026-12-31. Se bilaga Remiss omarbetat förslag till samverkansavtal.  
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med 
inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning 
och Naturturism. Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen 
anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, Mark och 
Djur inom gymnasiesärskola.   
Utbildningarna bedrivs på regionens skolor: 
Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård 
samt gymnasiesärskola.  
Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.  
Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.  
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.  
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften 
av regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela 
utbildningskostnaden. Elever kan läsa gymnasieutbildning inom 
naturbruksområdet på en skola med offentlig eller privat huvudman 
utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens 
hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars 
skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. 
Den 2 september 2021 hölls ett dialogmöte mellan kommuner i Fyrbodal, 
VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR). Där framfördes fyra 
förslag till förändringar som eventuellt skulle förbättra förutsättningarna 
för kommunerna i Fyrbodal. Förslagen utreddes och resultatet blev att 
ingen av dessa förslag var genomförbara. 
Se bilaga ” Svar på fyra frågor”  
Avtalet är inte gynnsamt för kommunerna i Fyrbodal då de flesta elever 
som läser Naturbruksutbildningen gör det på de friskolor som tagit över 
efter nedläggningen av Dingle, Nuntorp och Strömma.  
Munkedal har idag två elever som läser på regionens skolor, två elever 
som läser på skolor utanför regionen och tio som läser på 
Dinglegymnasiet. Statistik visar att den fördelningen har varit liknande 
sedan friskolorna etablerade sig.  
Avtalet är gynnsamt för kommunerna om elever läser på regionens 
skolor och utanför regionen. För övriga kommunalförbund inom VGR är 
avtalet gynnsamt då regionens skolor är belägna i närheten av dessa 
kommuner.  
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Om inget avtal kommer till stånd åligger det varje kommun att 
tillhandahålla Naturbruksutbildning med sex inriktningar. Det är dyra 
utbildningar och det finns i dagsläget ingen närliggande kommun som 
erbjuder hela utbudet. De närliggande privata aktörerna erbjuder 
Lantbruk, Hästhållning, Djurvård och Trädgård.  
VGR finansierar även andra verksamheter som kommer Munkedal till 
gagn.  
Munkedal erhåller ca 3 miljoner kr i bidrag från VGR per år fördelat på 
Skapande skola, Kulturskola, Bibliotek, Si-medel och Folkhälsomedel.     
 
Ekonomi 
Kommunen betalar IKE enligt riksprislista för elever som läser på 
friskolor inom VGR. För elever som läser på regionens skolor eller utom 
regionen erhåller kommunen 50% av kostnaden i bidrag från VGR. 15% 
av eleverna läser på VGR:s skolor till en kostnad av 256 550 kr/år enligt 
riksprislista motsvarar det 513 100 kr/år. 15% läser utanför regionen 
och kommunen kompenseras på samma sätt.  
70% läser på Naturbruksgymnasiet Dingle vilket kostar kommunen ca 
2,6 miljoner kr. Hade dessa elever gått på regionens skolor hade 
kostnaden blivit ca 1,3 miljoner kr. 
Inackorderingstillägget är på 1 580 kr per elev och månad.  
Utan avtal får kommunen ingen kompensation och behöver anordna eller 
teckna avtal med andra kommuner för att kunna erbjuda ett fullvärdigt 
Naturbruksprogram. I dagsläget finns inga närliggande alternativ.  
 
Barnkonventionen  
Artikel 28 - Barn har rätt till utbildning.  
Alla ungdomar i kommunen har rätt att välja Naturbruksutbildning med 
sex inriktningar.  De privata aktörerna ger möjlighet till fyra i 
närområdet och VGR erbjuder platser i Töreboda, Skara och Svenljunga. 
Kommunen betalar inackorderingstillägg eller resebidrag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-30 
Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
Svar på fyra frågor kring nytt samverkansavtal  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till nytt Naturbruksavtal 
för perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31 

Yrkanden 
Karin Blomstrand (L): Yrkar på eget yttrande som remissvar. Yttrandet 
bifogas paragrafen.  
 
S, C, M och SD: Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens 
yttrande som remissvar. Yttrandet bifogas paragrafen.  
 
 

 

 



Yttrande från Barn och Utbildningsnämnden 2022-02-16 

Det gällande avtalet mellan Västra Götalandsregionen och regionens 49 kommuner gäller till 
31 december 2022.  

Det ska ersättas med ett nytt avtal som ska gälla från 1 januari 2023. I både det nuvarande 
och i det nya förslaget står kommunerna för 50 % och regionen 50 %.  

För skolor som ligger utanför Västra Götalandsregionen betalar Västra Götalandsregionen 
oavsett om skolan drivs som fristående enhet eller i offentlig regi. Det innebär att 
naturbruksutbildningar som bedrivs av fristående enhet inom regionen behandlas 
annorlunda än fristående enheter som bedrivs utanför regionen. 

Grunden för detta är en skatteväxling mellan kommunerna och regionen där skatt från 
kommunerna överförs till regionen samtidigt som regionen tar över kommunernas ansvar 
för naturbruksutbildningar.  

Regionfullmäktige beslutade att koncentrera utbildningarna till färre platser inom regionen. 

De tre skolor som regionen valde att lägga ner, har alla tre återuppstått som friskolor. 
Dessutom har det startats upp naturbruksutbildningar på andra orter inom regionen. 
Därmed bör det också vara ett ansvar för regionen att ersätta dessa skolor.  

BUN menar att det ur rättvisesynpunkt och för att inte missgynna enskild fristående skola 
eller de kommuner som har många elever på fristående enheter ska regionen betala för 
studerande även på fristående skolor.  

Att ersättning sker på samma sätt som för studerande på regionens egna 
naturbruksutbildningar och för studerande som läser på skolor utanför Västra 
Götalandsregionen.  

BUN överlämnar sitt yttrande till kommunstyrelsen. 
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§ 23 Dnr 2022-000005  

Anmälan av delegationsbeslut 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2020-04-22 § 27. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut fattade under perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Delegationsförteckning januari 2022 
Beslutsjournal Kunskapens hus - januari 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut   
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut 
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§ 24 Dnr 2022-000011  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen 
redovisar anmälningar gjorda under perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Sammanställning anmälan om kränkande behandling - januari 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Rektor på respektive skola för kännedom 

 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25 Dnr 2022-000012  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2022 - 
Grundskolan 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av elevs avstängning i grundskola. Förteckningen redovisar 
avstängningar gjorda under perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Förteckning av avstängningar i grundskola - januari 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Rektor på respektive skola för kännedom 

 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 26 Dnr 2022-000013  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2022 - 
Frivilliga skolformen 
Sammanfattning av ärendet 
Inga avstängningar finns att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-09 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Information från rektor och biträdande rektor på Svarteborgsområdet 
Rektor och biträdande rektor informerar om skolans värdegrundsarbete 
för att minska antal kränkningar som sker på enheterna. 
 
Covid-19 läget 
Det börjar återgå till ett normalläge på enheterna. Dock varnar 
folkhälsomyndigheten för fortsatt hög smittspridning. Skolverket har 
flaggat att de kommer följa upp frånvaron. 
 
Elkostnader 
Förvaltningschefen informerar om de höga elkostnaderna som 
förvaltningen hade i november och oktober. Hon svarar också på frågor 
som nämnden har haft på tidigare sammanträden. 
 
Ansökningar till Processtekniska 
Förvaltningschefen visar statistik på hur många som har sökt till 
processtekniska i år. Fler elever har sökt till programmet i år. Nu när 
restriktionerna har släppt kommer man åka ut till skolor för att informera 
elever om programmet och förhoppningsvis rekrytera fler inför 
omvalsperioden. 
 
Ny BUP-organisation 
Efter ett uppdrag från Regionstyrelsen har BUP-organisationen 
effektiviseras för en god tillgänglighet för alla barn och unga i VGR med 
psykisk ohälsa. Vårdgarantin uppfylls från och med december 2022 för 
nybesök, utredning och behandling. Kön är också omhändertagen. 
 
Skolverkets lärarprognos 
Skolverket har tagit fram en prognos på behovet av lärare framöver. 
Totalt sett är behovet större än utfallet fram tills 2035. Vidare informeras 
om åtgärder som tittas över. 
 
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning 
Regionerna ges ett tydligare uppdrag att arbeta med 
kompetensförsörjning inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. 
Regionerna ska dels fastställa mål och prioriteringar för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet, dels göra bedömningar av regionens 
kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. 
Genom samråd tillvarata branschernas kunskaper om 
kompetensbehoven i regionen. Särskild fokus riktas mot samverkan 
kring utbudet av gymnasial utbildning. 
 
Informationen finns i nämndens digitala mapp och i ärendet. 
 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 28 Dnr 2022-000007  

Ekonomi-information till nämnd 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ytterligare information utöver bokslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr 2022-000008  

Information från Presidiet 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande har varit på nätverksträff för ordförande i 
utbildningsnämnder och skolchefer.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information. 
 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr 2022-000009  

Rapport från förtroendevalda 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
På sammanträdet i mars kommer nämnden se över fördelningen av 
fadderpolitiker igen då flera inte har blivit tilldelade någon enhet. Ingen 
ytterligare information att delge.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr 2022-000020  

Information om utredning med två alternativ, ny 4-6 
skola eller ombyggnation av befintliga skolor. 
Sammanfattning av ärendet 
Nytt inplanerat möte med arbetsgruppen måndagen den 21 februari. De 
har fått ritningar att titta på från arkitekten.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information. 
 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 32 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet inväntar beslutet som tas under sammanträdet. Därefter 
hoppas man på att det kommer pågå enligt plan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Nästa sammanträde får nämnden underlag om förstudie för att ta beslut 
om man ska fortgå med projektet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr 2021-000151  

Information - Byggnation av förskola på Brudås. 
Sammanfattning av ärendet 
Bygget har invigning fredagen den 18 februari. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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