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§ 21

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa föredragningslistan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 22 Dnr 2022–000001 

Bokslut 2022 för Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2022 uppgår till -311 210 tkr, 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 1 510 tkr. Huvudorsakerna till 
att Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse är högre 
externa intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader inom grundskolan 
och vuxenutbildningen. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 
2020–2023 är gemensamma för alla nämnder. Nämndens verksamhetsmål är 
en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål och är mätbara.   
Bedömningen är att ett av nämndens sju verksamhetsmål är helt uppfyllda 
och att sex verksamhetsmål är delvis uppfyllda. 

Årets investeringar uppgår till 1 576 tkr av den totala investeringsramen om 8 
313 tkr. Flera av nämndens investeringsprojekt avser renoveringar och 
nybyggnationer där inventarier kan köpas in först efter att byggnadsprojekten 
färdigställts. Nämnden önskar därmed överföra outnyttjad budgetram om 
5 575 tkr för dessa projekt till 2023 års budget. Nämnden avser inte att 
överföra 1 000 tkr som omfördelats till projektet inventarier Hedekas för 
byggnation av personalrum i samband med renoveringen. 

I enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler får det egna kapitalet 
uppgå till +/- 3 % av nämndens budget.  Då barn- och utbildningsnämndens 
egna kapital understiger 3 % av budgetramen önskar nämnden därmed 
överföra 1 132 tkr av årets resultat om 1 510 tkr till det egna kapitalet. 
Nämnden avser inte att överföra den del av överskottet som härstammar från 
evakueringen av Dingle förskola. 

Förvaltningschef redovisar måluppfyllelse samt framtid och HR-strateg 
redovisar sjukfrånvarotrend inom verksamheten, sammanfattning av OSA 
undersökningsresultat samt årlig uppföljning utifrån det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för nämnden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-07. 
Bokslutsrapport 2022 BUN. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 
Muntlig presentation av förvaltningsekonom Kristoffer Mattsson.  
Muntlig presentation av HR-strateg Linda Rundahl.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2022.

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av
måluppfyllelsen.

- Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 5 575 tkr av
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2022 överförs till Barn- och
utbildningsnämndens investeringsanslag för 2023.

- Barn och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 132 tkr av
årets positiva budgetavvikelse om 1 510 tkr överförs till nämndens egna
kapital enligt kommunens ekonomistyrningsregler.

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förlagen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2022.

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av
måluppfyllelsen.

- Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 5 575 tkr av
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2022 överförs till Barn- och
utbildningsnämndens investeringsanslag för 2023.

- Barn och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 132 tkr av
årets positiva budgetavvikelse om 1 510 tkr överförs till nämndens egna
kapital enligt kommunens ekonomistyrningsregler.

Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering 10:10-10:20. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Ekonomi, för kännedom. 
Akten.  
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§ 23 Dnr 2023–000041 

Offentlighet vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagens 6 kapitel 25 § anges delvis att: ”En nämnds 
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att 
dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett det”. 
(Gäller inte för ärenden som omfattas av sekretess).  

Enligt reglemente för barn- och utbildningsnämnden står i 8 § att: ”Barn- och 
utbildningsnämnden får besluta om offentligt sammanträde”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 

Presidiets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden ska vara stängda för allmänheten tills vidare. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på presidiets förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt förlaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden ska vara stängda för allmänheten tills vidare. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 24 Dnr 2023–000020 

Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Med delegering menas att barn- och utbildningsnämnden överför självständig 
beslutanderätt åt delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på 
barn- och utbildningsnämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. 
Delegeringsärendena specificeras i en av nämnden särskilt antagen 
delegationsordning, där det framgår vilka delegater som finns för olika 
ärenden eller ärendegrupper. Med anledning av detta har förvaltningen 
upprättat förslag till delegationsordning utifrån nämndens ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17. 
Förslag till Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning 
att gälla från och med 2023-02-15. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning 
att gälla från och med 2023-02-15. 

Beslutet skickas till 

Berörda delegater, för kännedom. 
Digitaliseringssamordnare Barn- och utbildning, för publicering. 
Akten 
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§ 25 Dnr 2023–000037 

Regler för fadderpolitiker inom Barn- och 
utbildning   

Sammanfattning av ärendet 
Fadderverksamheten ska vara en möjlighet för förtroendevalda att få god 
kunskap och förståelse för verksamheterna inom avdelning förskola och skola. 
Regelverket beskriver arbetssätt, organisation och ersättning för 
genomförande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 
Regler för fadderpolitiker inom barn och utbildning. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar regler för fadderpolitiker inom barn- och 
utbildning.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar regler för fadderpolitiker inom barn- och 
utbildning.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Berörda rektorer, för kännedom. 
Digtaliseringssamordnare barn- och utbildning, för publicering på Insidan. 
Akten. 
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§ 26 Dnr 2023–000038 

Val av fadderpolitiker per enhet  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt regler för fadderpolitiker inom barn- och utbildning ska barn- och 
utbildningsnämnden välja faddrar bland ledamöter och ersättare under varje 
mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 
Fördelning av fadderpolitiker - mandatperiod 2023–2026. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner fördelning av fadderpolitiker för 
mandatperiod 2023–2026. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner fördelning av fadderpolitiker för 
mandatperiod 2023–2026. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Berörda rektorer, för kännedom. 
Akten. 
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§ 27 Dnr 2023–000040 

Uppsägning av hyreskontrakt  

Sammanfattning av ärendet 
Avdelning förskolas rektorer och administration har sina kontor på 
Brudåsvägen 26. De kommer att flytta till Herrgården när den nya förskolan 
Skogsbacken står klar. Det är nio månaders uppsägningstid för denna lokal. 
Avdelning skola hyr Brudåsvägen 22 för elev inskriven i Träningsskolan fram 
till och med att läsåret 22/23 avslutas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att säga upp hyreskontrakt gällande 
Brudåsvägen 22 från och med 230331 med avslut 230630 samt Brudåsvägen 
26 från och med 230331 med avslut 231231.   

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att säga upp hyreskontrakt gällande 
Brudåsvägen 22 från och med 230331 med avslut 230630 samt Brudåsvägen 
26 från och med 230331 med avslut 231231.   

Beslutet skickas till 

Förvalningschef samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering i 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
Akten.  
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§ 28 Dnr 2023–000039 

Uppföljning av skolans resultat, frånvaro och 
kränkningsanmälningar 

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning av höstterminen 2022:s resultat och verksamhetsmål 
kopplat till olika områden inom grundskolans verksamhet samt gymnasiet 
presenteras för barn- och utbildningsnämnden som information av 
avdelningschef skola.  

Förvaltningen riktar fokus på att förbättra resultaten inom svenska. Det är av 
stor vikt att arbeta långsiktigt inom detta område och att tidigt göra insatser. 
Statistik för höstens kränkningsärenden redovisas. Strategi för framtida 
arbete inom samtliga redovisade områden presenteras därtill.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-06. 
Muntlig presentation av avdelningschef skola Ann-Charlotte Sernemo-
Mellgren. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen från 
förvaltningen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen från 
förvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef skola, för kännedom. 
Akten.  
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§ 29 Dnr 2022–000020 

Information om Förstudie skolor Centrala 
Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendets gång, barn- och utbildningsnämndens uppdrag och skolchefens roll 
redovisas. Nämnden tar del av långtidsplanering som har tagits fram av 
samhällsbyggnadschef. Olika faktorer som har påverkan på processen samt 
kommande beslut är krig i omvärlden, inflation, lågkonjunktur, prisökningar 
och ränteökningar.  
Det finns för tillfället flera lokaler inom verksamheten som är oändamålsenliga 
och ett stort behov av väl anpassade lokaler finns. Flertal 
effektiviseringsmöjligheter finns. Preliminära investeringskostnader 
presenteras för nämnden.   

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av projektledare Åke Lindström. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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§ 30 Dnr 2023–000042 

Initiativärende från SD, M och KD - Utreda 
möjligheten till ny F-6 skola med placering väster 
om Bruksskolan  

Sammanfattning av ärendet 
Olle Olsson (KD), Terje Skaarnes (SD) och Anders Siljeholm (M) inkom med 
ett initiativärende 2023-02-02 gällande att utreda möjligheterna till ny F-6 
skola med placering väster om Bruksskolan. Centralorten Munkedal har behov 
av utbyggnation och renovering alternativt ny/nya skolor för F-6 då 
nuvarande skolor är både för små och har ett eftersatt underhåll. Flera 
utredningar pågår men en ny gemensam skola för F-6 som ersättning för 
Bruksskolan och Munkedalskolan har inte utretts. 

Med anledning av detta yrkar SD, M och KD på följande: 
-Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för en ny 
F-6 skola belägen på marken väster om Bruksskolan. 
- Att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheter och kostnader till att 
till skolan bygga en fullstor idrottshall med fler användningsområden som till 
exempel läktare för att möjliggöra ytterligare intäkter. 
- Att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att samordna 
lokaler i en ny F-6 skola med Kulturskolan. 
- Att ge förvaltningen i uppdrag att presentera andra samordningsvinster med 
andra förvaltningars verksamheter på området. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från SD, M och KD -Utreda möjligheterna till ny F-6 skola med 
placering väster om Bruksskolan.  

Yrkande 
Caritha Jacobsson (S): S-gruppen yrkar på avslag. 
Lars-Göran Sunesson (C): yrkar på avslag.  
Karin Blomstrand (L): yrkar på avslag. 
Terje Skaarnes (SD): yrkar på bifall till initiativärendet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifallsyrkande och avslagsyrkanden och 
finner att nämnden beslutar att bifalla ärendet.   

Votering begärd. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
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Ja-röst: Bifall till att bifalla ärendet. 
Nej-röst: Bifall till att avslå ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar efter votering att bifalla ärendet. 

Omröstningsresultat 
 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Helen Greus (SD) Ja    

Fredrik Roos Fylksjö (SD) Ja   

Terje Skaarnes (SD) Ja   

Anders Siljeholm (M) Ja   

Anita Hanlycke (M) Ja   

Olle Olsson (KD) ordförande Ja   

Caritha Jacobsson (S)  Nej  

Yvonne Martinsson (S)  Nej  

Emma Utter Eckerdal (S)  Nej  

Lars-Göran Sunesson (C)  Nej  

Karin Blomstrand (L)  Nej  

Resultat 6  5   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla ärendet. 

Reservation 
Reservation från S, V, C och L: Vi anser att det inte behövs mer utredning 
som kostar både tid och pengar. Förslaget från majoriteten har förkastats av 
alla partier redan 2017 och oppositionens inställning har inte förändrats. 
Oppositionen vill att det ska finnas skolor både på Stale och Munkedals tätort. 
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Beslutet skickas till 

Projektledare för förstudien, för hantering. 
Förvaltningschef SBN, för kännedom. 
Förvaltningschef BOUN, för kännedom. 
Akten. 
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§ 31 Dnr 2023–000006 

Information till nämnd februari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen:  
Barn konventionsdagen 2023: Där diskuterades en uppväxt fri från våld, en 
nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Mia Börjesson 
föreläste därtill vilket var mycket inspirerande.  

Krigsplacering av personal: Chefer kommer i närtid att delge medarbetare om 
krigsplacering av personal.  

Nyheter från Skolverket: Behovet av nyutexaminerade lärare är stort.  
Alla gymnasieyrkesprogram ska vara treåriga och från samtliga ska man få 
grundläggande behörighet till högskolor och universitet.  
Skolverket har gjort en stor undersökning gällande covid-19 pandemins 
konsekvenser för skolväsendet.  
Problematik kring frånvaro i skolan upplyses, därtill redovisas Skolverkets 
rekommendationer till huvudmän om att leda och styra det närvarofrämjande 
arbetet och sprida kunskap om frågor kring närvaro och frånvaro i skolorna.   

Information om initiativärende: Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 
inkom till Kommunstyrelsen 2023-02-13 gällande behörighet till 
gymnasienivå. 
 
Förhandlingar: Information om att kommande förhandlingar avseende 
naturbruksavtalet kommer ske.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 
Muntlig presentation av kommundirektör Ylva Morén.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering kl. 12:00- 13:00.   

Beslutet skickas till 

Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 17 av 26 

§ 32 Dnr 2023–000008 

Information från Presidiet februari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Olle Olsson (KD) har varit på certifieringsceremoni för Vård och 
omsorgscollege.   

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av ordförande Olle Olsson (KD).  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 18 av 26 

§ 33 Dnr 2023–000009 

Rapport från förtroendevalda februari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera denna månad. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 19 av 26 

§ 34 Dnr 2021–000151 

Information - Byggnation av förskola på Brudås 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen fortgår, preliminär slutbesiktningen har skjutits fram till den 6 
juni. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 20 av 26 

§ 35 Dnr 2022–000081 

Information - renovering och tillbyggnad av 
Dingle förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen fortgår och byggnadsprocessen presenteras för nämnden. 
Preliminär slutbesiktning och inflyttning planeras bli i maj.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 21 av 26 

§ 36 Dnr 2020–000087 

Information - Renovering av Hedekas skola och 
förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen fortgår och byggnadsprocessen presenteras för nämnden. 
Preliminär slutbesiktning beräknas bli i april och inflyttning under sommaren.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 22 av 26 

§ 37 Dnr 2023–000005 

Anmälan om delegationsbeslut - januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-03-25 §39. Förteckning redovisar delegationsbeslut 
fattade under perioden 2023-01-01 till 2023-01-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 
Delegationsförteckning BOUN januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut för perioden 2023-01-01 till 2023-01-31. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut för perioden 2023-01-01 till 2023-01-31. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 23 av 26 

§ 38 Dnr 2023–000011 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
- januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar 
anmälningar gjorda under perioden 2023-01-01 till 2023-01-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-02. 
Redovisning av kränkande behandling januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 24 av 26 

§ 39 Dnr 2023–000010 

Anmälan till huvudman om elevs oroande 
frånvaro - januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen oroande frånvaro finns att anmäla för perioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 25 av 26 

§ 40 Dnr 2023–000013 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
januari 2023 - Frivilliga skolformen 

Sammanfattning av ärendet 
Inga avstängningar i den frivilliga skolformen finns att anmäla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden  
15 februari 2023 
 
 

 Sida 26 av 26 

§ 41 Dnr 2023–000012 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
januari 2023 - Grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om elevs avstängning i grundskolan. 
Bifogad förteckning redovisar avstängningar under perioden 2023-01-01 till 
2023-01-31.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31. 
Förteckning - avstängningar i grundskolan januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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