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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid fredagen den 25 mars 2022 kl 09:00 – 14:50 

Beslutande Karin Blomstrand (L), Ordförande 
Louise Skaarnes (SD), 1:e vice ordförande 
Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande 
Anders Slijeholm (M) 
Johanna Espenkrona (M), ersätter Christina Tedehag 
(M) 
Mathias Johansson (SD) 
Anders Persson (SD) 
Caritha Jacobsson (S) §§ 35-46 (ej beslut § 46) 
Emma Utter Eckerdal (S) ersätter Caritha Jacobsson 
(S) §§ 47-52
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Lars-Göran Sunesson (C)

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstepersoner 

Sabina Fremark (KD), §§ 36-52 
Emma Utter Eckerdal (S) §§ 35-46 
Karl-Anders Andersson (C) 

Liselotte Sörensen-Ringi, Förvaltningschef barn- och 
utbildning 
Fredrick Göthberg, kommunsekreterare 
Kristoffer Mattson, ekonom §§ 35, 49. 
Ann-Charlotte Sernemo, Avdelningschef skola 
Mia Elofsson, Avdelningschef förskola/Elevhälsochef §§ 
35-38, 46-52
Elin Hedlund, Digital samordnare § 45

Inga personalföreträdare närvarade 

Justerare Inger Orsbeck (S) 

Justering sker Digital justering, 2022-03-29 
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Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 35-52 
 Fredrick Göthberg  

Ordförande Digital justering  
 Karin Blomstrand (L)  

Justerare Digital justering  
 Inger Orsbeck (S)   
 



 

 Sida 3 av 22 

§ 35 Dnr 4381  

Fastställande av föredragningslista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslista. 
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§ 36 Dnr 2022-000001  

Månadsrapport 2022 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för februari visar en prognosticerad positiv avvikelse på 
helår mot budget om 850 tkr. Det prognosticerade överskottet beror främst 
på att det inte finns något behov av den utökade tjänsten inom den 
pedagogiska omsorgen, som därför inte har tillsatts. Därtill prognosticeras ett 
överskott inom särskolan, främst LSS, eftersom det under årets början inte 
har funnits några större kostnader inom den verksamheten. Prognosen är att 
6 000 tkr av den beslutade investeringsramen om 6 600 tkr kommer att 
förbrukas innan årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-18 
Månadsrapport februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2022 för Barn- och utbildningsnämnden. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt försaget 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2022 för Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelning 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
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§ 37 Dnr 2021-000181  

Förstudie - Renovering och utbyggnad av Dingle 
förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgruppen för förstudien har tagit fram en förstudie innehållande tidsplan, 
kravspecifikation, investeringsutgifter, verksamhetsvolym och 
driftkostnadskonsekvenser för en renovering och tillbyggnad av Dingle 
förskola. Efter renovering kommer förskolan ha 5 avdelningar med plats för 
90 barn. 

Befintlig byggnad är i stort renoveringsbehov, underhållet har varit eftersatt i 
många år och en del saker är akut, bland annat värmepumpar och 
fläktaggregat. Fönster, tak och fasad är undermåliga osv. Nuvarande förskola 
är för liten för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Förstudie renovering, tillbyggnad av Dingle förskola 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förstudierapporten för 
Dingle förskola. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förstudierapporten för 
Dingle förskola. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef förskola  
Förvaltningschef samhällsbyggnad 



 

 Sida 6 av 22 

§ 38 Dnr 2022-000074  

Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Elevhälsan 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Patientsäkerhetsberättelse  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2021. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2021. 

Beslutet skickas till 

Elevhälsochef, för kännedom 
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§ 39 Dnr 2022-000075  

Revidering av barn och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 1 kap 22§ är det huvudmannens uppgift att tillsätta 
förstelärare, utforma uppdraget och säkerställa att det genomförs. 

I ett nytt omtag av rollen som förstelärare vill förvaltningen att tjänsten ska 
vara en visstidsanställning på 2 år där förstelärarna arbetar med specifika 
projekt kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet. 

En revidering av delegationsordningen föreslås för enklare hantering av 
tillsättningen och utformningen av förstelärarrollen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
barn- och utbildningsnämndens deligationsordning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av delegationsordningen. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av delegationsordningen. 

Beslutet skickas till 

Handläggare för vidare hantering  
Förvaltningschef barn- och utbildning, för kännedom 
Avdelningschefer, för kännedom 
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§ 40 Dnr 2022-000072  

Initiativärende från Lars-Göran Sunesson (C) - 
Upphandlingen av skolskjuts 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Göra Sunesson (C) har inkommit med initiativärende gällande 
skolskjutstrafiken. 2018 påbörjades ett nytt avtal om skolskjutstrafiken i 
kommunen på avtalstid om 6 år. Lars-Göra Sunesson (C) föreslår i 
initiativärendet att förvaltningen tar ett helhetsgrepp i frågan och gör en 
utvärdering av hur det nya avtalet har påverkat kommunens ekonomi, skola 
och elever samt invånarnas möjlighet att resa i jämförelse med hur det 
tidigare avtalet. Utvärderingen ska vara klar inför att upphandling om ny 
avtalsperiod för skolskjutstrafiken. 

Beslutsunderlag 
Intiativärende från Lars-Göran Sunesson (C) 

Yrkande 
Olle Ollsson (KD), Caritha Jacobsson (S), Lars-Göran Sunesson (C), Louise 
Skaarnes (SD): 
Bifall till intiativärendet 

Olle Olsson (KD) tilläggsyrkande: 
Utvärderingen ska vara klart till december 2022 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall och avslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla ärendet.   

Ordförande ställer proposition på Olle Olsson (KD) tilläggsyrkande och finner 
att nämnder beslutar enligt tilläggsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbidningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en utvärdering av upphandlingen av skolskjutstrafiken som gjordes för 
nuvarande avtal, enligt initiativärendets intentioner.  

Barn och utbildningsnämnden beslutar att utvärderingen ska vara klar och 
redovisas till nämnden december 2022. 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning, för hantering 
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§ 41 Dnr 2022-000004  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående motioner eller 
medborgarförslag som ej har beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

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

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 
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§ 42 Dnr 2022-000005  

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-01-26 § 4. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut fattade under perioden 2022-02-01 till 2022-02-28 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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§ 43 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 2022-02-01 till 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

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

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

Beslutet skickas till 

Rektor på respektive skola för kännedom 



 

 Sida 13 av 22 

§ 44 Dnr 2022-000012  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
2022 – Grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälningar om elevs avstängning i grundskola. Förteckning 
redovisar avstängningar skedda under perioden 2022-02-01 till 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Anmälan om elevs avstängning - grundskolan februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 45 Dnr 2022-000013  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
2022 – Frivilliga skolformen 

Sammanfattning av ärendet 
Inga avstängningar finns att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 46 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Oro i omvärlden 
Har börjat med extra Kommunledningsgrupp varje vecka och vid behov. För 
att hantera aktuella frågor och hålla omvärldsbevakning. 

Flyktingmottagande  
Flera grannkommuner har tagit emot flyktingar från Ukraina. Kommunen har 
anmält till Migrationsverket en beredskap på 30 utrustade rum. Har fler 
resurser till boende på sikt. Har förberett för ett mottagande men inte fått 
något besked från Migrationsverket. Har gjort förberedelser ut i 
organisationerna. Väntar med att starta insamlingar tills det är klarlagt vad 
som behövs. 

Kommunen har fyra månader på sig att erbjuda förskoleplats till flyktingar 
från Ukraina, likt som för övriga kommuninvånare. Kommunen är inte skyldig 
att erbjuda SFI, möjligt att det blir ändring i lagstiftningen framåt.  

Kommande kostnader 
Möjligt att det finns behov av fler moduler, främst på bruksskolan. Det finns 
även elever med mycket särskilda behov i verksamheterna som kräver extra 
resurser.  

OSA-enkät 
Osa-enkäten (organisatorisk och social arbetsmiljö) gås igenom, liknande svar 
från förra gången som den gjordes. Stress är en påtalande faktor som 
förvaltningen behöver arbeta med.  

LUPP-undersökning 
LUPP är en enkät för att få kunskap om hur unga i kommunen har det. 
Presentation av resultat görs från LUPP-undersökningen.  

Övrigt 
En biträdande rektor kommer att tillsättas på Kungsmarksskolan. Kommer ske 
inom rambudget efter omprioriteringar. Rekrytering kommer ske. 

Information/Utbildning 
Digital samordnare Elin Hedlund ger information och utbildning kring hur 
digitaliseringen är integrerad i läroplanens alla delar som en röd tråd. Berättar 
kring kravet på adekvat digital kompetens i utbildningens olika stadier och 
presenterar hur de arbetar med digitalisering ute i verksamheterna. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Protokollsanteckning 
Ajournering under ärendets hantering kl. 12:00-12:45 och 14:13-14:18 
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§ 47 Dnr 2022-000008  

Information från Presidiet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Har ett nätverk genom Fyrbodal inom utbildning. Ska ha nästa möte den 8 
april. Kommer bland annat behandla hur vi i Fyrbodal kan samverka kring 
utbildning för flyktingar från Ukraina. Bokslutsdialog med kommunstyrelsen 
har ägt rum under mars månad.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 48 Dnr 2022-000009  

Rapport från förtroendevalda 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Fördelning av fadderpolitiker: 

Hällevadsholm; Louise Skaarnes, Gustav Svedjenäs, Håkan Skenhede  
Centrumskolan och Dingle förskola; Jeton Pacolli, Johanna Espenkrona  
Kunskapens Hus/Process; Yvonne Martinsson, Inger Orsbeck  
Hedekas skola och förskola; Lars-Göran Sunesson, Helen Greus  
Bruksskolan; Anders Siljeholm, Mathias Johansson  
Önnebacka förskola; Caritha Jacobsson, Nina Isenheim 
Munkedalsskolan; Christina Tedehag, Anders Persson 
Kungshöjden och dagbarnvårdarna; Sabina Fremark, Anna Höglind 
Lilla Foss/Inspiratören/Älgen; Emma Utter Eckerdal, Karl-Anders Andersson  
Kungsmark; Olle Olsson, Karin Blomstrand 
 

Fadderbesöken skall ske någon gång under veckorna 16, 17 eller 18. 
Respektive rektor kontaktar faddrarna och man hittar tillsammans ett bra 
tillfälle att besöka. Det är meningen att båda faddrarna är på besöket 
tillsammans, men om det absolut inte går, får man lösa det med rektor. 
 
Temat under besöken handlar om trygghet och studiero, men vi beslutade 
också att lyfta frågan om säkerhet, både för personal och barn, om något 
allvarligt skulle hända. Kort återrapport till nämnden, skriftlig till Teams 
och/eller muntlig 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 49 Dnr 2022-000007  

Ekonomi-information till nämnd 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden får en presentation av det ekonomiska läget av Kristoffer Mattson, 
ekonom för nämnden. 
 
Det framkommer bland annat att elkostnad kan öka mer än prognoserat, har 
täta uppföljningar för att se ut de utvecklas. Det är inte så mycket 
verksamheten kan göra åt förhöjd elkostnad. Bussbolagen vill förhandla för 
att höja priserna till följd av höga driftkostnader. Kan bli aktuellt inom fler 
verksamheter som exempelvis livsmedel.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 
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§ 50 Dnr 2022-000020  

Information om utredning med två alternativ, ny 
4–6 skola eller ombyggnation av befintliga skolor. 

Sammanfattning av ärendet 
En del av utredningsarbetet är avklarad. Åke Lindström från 
samhällsbyggnadsnämnden tar över ansvaret för projektet. 

Så fort underlaget är klart kommer ordförande Christoffer Rungberg 
sammanställa styrgruppen. Arbetet kommer ta längre tid än först beräknat.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 
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§ 51 Dnr 2020-000087  

Information renovering av Hedekas skola och 
förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Löper på enligt plan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 
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§ 52 Dnr 2021-000151  

Information - Byggnation av förskola på Brudås. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygget hade invigning fredagen den 18 februari. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 
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Avslutande ord till vår personal 
 

Barn och utbildningsnämnden vill med anledning av de senaste händelserna i 
Malmö skicka en hälsning och ett tack till all vår personal inom skolan 

 

 

 



Digitala Signaturer
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