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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid KS-salen, kl. 13.30 till 15.54 

Beslutande Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD), Jonna Andreasen-Fälth (SD), 
Patrik Karlsson (VF), Mikael Hahn (S), Agneta Lindberg (S) 

Tjänstgörande ersättare: Carina Wall (M), Anna Sognefur (VF), Mikael 
Engström (S) 

Övriga deltagare Christina Moths (C), Marie-Louise Sollin (KD), Veronica Larsdotter Ek (S), 
Jennie Elmersson (SD) 

Henrik Wågesson, skolchef § 18, 14 

Henrik Bjarnbäck, bitr. skolchef §§ 10-13, 15-17, 19-20 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Eva Svensson, ekonom §§ 16-18, 20  

Utses att justera Andreas Elamsson 
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tid 

Barn- och utbildningskansliet 2022-03-07 

Sekreterare 
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Ordförande 

Jonas Gunnarsson 
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Datum när anslagets tas bort: 2022-03-29 
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§ 10 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Andreas Elamsson väljs till justerare. 
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§ 11 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 12 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelande godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2022/381, 2022/470, 
2022/373, 2022/374, 2022/375, 2022/376, 2022/377, 2022/380, 2022/367, 2022/369, 
2022/370, 2022/371, 2022/372, 2022/243. 

Anställning av icke legitimerad förskollärare, ärendenr: 2022/382, 2022/383, 2022/384, 
2022/385, 2022/386, 2022/241, 2022/242, 2022/244. 

Avslagsbeslut gällande mottagande och antagning av elev till kommunal vuxenutbildning, 
ärendenr: 2022/361. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2022/351, 2022/352, 2022/353, 
2022/354, 2022/355, 2022/487, 2022/246, 2022/320, 2022/323, 2022/344, 2022/346, 
2022/348, 2022/349, 2022/171, 2022/189, 2022/192, 2022/240, 2022/245. 
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§ 13 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Inga besök har gjorts i verksamheterna. 
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§ 14 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Träningssärskolan 7-9  
Från och med augusti 2022 kommer träningssärskolan 7-9 tillhöra rektor för grundsärskola. 
 
Grundsärskolan har sedan många år sin verksamhet förlagd till Njudungsgymnasiet. Efter 
föreslagen organisationsförändring kommer det fortsättningsvis ha det också, men rektor 
kommer vara den nya rektorn för grundsärskolan.  
 
I och med att det blir samma rektor för samtliga elever för grundsärskolan har rektor större 
möjligheter att följa upp att styrdokumenten för särskola grundskola följs.  En rektor för hela 
grundsärskolan, gör att uppdraget blir tydligare både inåt och utåt i organisationen. Eleverna 
har samma rektor under hela sin grundsärskoletid.  
 
Inriktning träningsskola ingår i grundsärskolans kvalitetsarbete och kan därigenom bli mer 
synligt och användas som grund för utveckling av verksamheten.  
 
Kriget i Ukraina  
Torsdagen den 24 februari inledde Ryssland en invasion av grannlandet Ukraina. Kriget mellan 
Ryssland och Ukraina kan komma att leda till en ny flyktingvåg i Europa. Kommunen har därför 
inlett ett arbete med att förbereda verksamheterna för att kunna ta emot eventuella 
flyktingar från Ukraina.       
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§ 15 Ärendenr BU 2022/368 

Ny ledningsorganisation i förskolan 2022 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förskolans nuvarande ledningsorganisation formades i samband med att förskolans 
långsiktiga lokalförsörjningsplan fastställdes. Rektorsområdenas utformning tog hänsyn till att 
varje rektorsansvar skulle ha likvärdiga förutsättningar allteftersom lokalförsörjningsplanen 
genomfördes.  

I och med att förskolans lokalförsörjning har påverkats av att antalet barn skiljer sig mot 
prognos, ekonomiskt utrymme att öka ledningsorganisationen saknas samt att investeringar i 
nya förskolor skjuts framåt i tiden, har skillnader i rektorers ansvarsomfång blivit snedfördelat 
och en justering är nödvändig.  

Skolchefen beslutade att fastställa verksamhetschefen för förskolans förslag till förändrad 
organisation och ledningsansvar inom förskolan. Förändringen kommer att gälla från och med 
den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Förskolans organisation Förslag 2021-11-18 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet. 
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§ 16 Ärendenr BU 2022/345 

Helårsbokslut 2021 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Helårsbokslutet 2021 med kommentarer godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 755 tkr. Värt att nämna är att 
förändringen av ferielöneskulden är relativt stor, en ökning med 3 278 tkr. Förändringen är 
störst inom grundskoleverksamheten samt gymnasiet.  

Förskoleverksamheten redovisar en budget i balans vid årets slut. Inom verksamheten har det 
skett ett ökat barnantal under året, vilket hanterats inom befintlig organisation.  

Grundskola, fritidshem och förskoleklass redovisar ett positivt resultat. Utfallet är en följd av 
ej genomförda utbildningar samt extra statsbidrag som tillkommit under året. Även inom 
grundskoleverksamheten har det skett en ökning av antal elever under året, vilket hanteras 
inom befintlig organisation.  

Musikskolan visar ett överskott. Här har lönekostnaderna blivit lägre på grund av sjukfrånvaro 
under året.  

Gymnasieverksamheten redovisar ett negativt resultat. Intäkterna gällande interkommunala 
ersättningar har varit lägre än budgeterat, främst under hösten. Kostnaderna har varit något 
högre än förväntat framför allt på programmen Teknik och Industri. Det startades upp ett 
fjärde tekniskt år under hösten vilket medfört högre kostnader.  

Inom grund- och gymnasiesärskoleverksamheten noteras ett positivt resultat. Resultatet 
förklaras av lägre lönekostnaderna än budgeterat. Våra elever under 2021 har haft ett lägre 
behov av personaltäthet. Vi har haft fler elever från andra kommuner vilket genererat högre 
intäkter.  

Vuxenutbildningen redovisar ett negativt resultat, vilket beror på minskade 
schablonersättningar från Migrationsverket. Värt att notera är att ersättningarna minskat med 
2 000 tkr jämfört med förgående år.  

Skolskjutsverksamheten redovisar en budget i balans. Här har det under året skett ett 
utvecklingsarbete vilket medfört en effektivisering och optimering av skolskjutsen. 

Resursteam inklusive Komback visar ett överskott mot budget. Överskottet förklaras av ej 
tillsatta psykologtjänster samt sjukskrivningar. Det har även skett en minskning av antal 
tjänster under hösten på Komback.  

Den centrala ledningsorganisationen redovisar ett positivt resultat, vilket förklaras av ej 
utförda utbildningsinsatser.  
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Central administration visar ett underskott mot budget, främst beroende på ökade kostnader 
inom IT.  

Barn- och utbildningsnämndens investeringar för 2021 redovisar ett överskott mot budget på 
6 098 tkr. Överskottet beror till största del på skolprojekt vilka blivit försenade och stor del av 
budgeten kommer flyttas över till 2022. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2021, barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Helårsbokslutet 2021 med kommentarer godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 
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§ 17 Ärendenr BU 2022/343 

Investeringsbudget 2022 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Investeringsbudget för 2022 godkänn. 

Ärendebeskrivning 
Eva Svensson, ekonom och Henrik Bjarnbäck, bitr. skolchef går igenom förvaltningens förslag 
till fördelning av investeringsbudgeten för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till fördelning av investeringsbudget 2022 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att förslaget till investeringsbudget för 2022 godkänn. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 
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§ 18 Ärendenr BU 2022/490 

Budgetäskande 2023 

Beslut 
Budgetäskande på 17 000 tkr för 2023 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Eva Svensson, ekonom och Henrik Wågesson. skolchef går igenom verksamheternas enskilda 
äskanden samt förvaltningens totala bedömning och förslag. I nuvarande förslag föreslår 
förvaltningen att ett äskande görs på 14 000 tkr i ramhöjning inför budget 2023. 

Beslutsunderlag 
Budgetäskande 2023 

Förslag till beslut 
Att förslaget till budgetäskande för 2023 godkänns. 

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår att nämndens budgetäskande för 2023 höjs från 14 000 tkr till 17 000 
tkr med hänsyn till barn och elevökningen.  

 

--------------------------------- 

Beslutet skickas till  

Skolchef 

Ekonom 
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§ 19 Ärendenr BU 2022/378 

Ersätningslokaler för musikskolan 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden begär av Tekniska kontoret att ta fram förslag på 
ersättningslokaler för Musikskolan. 

Ärendebeskrivning 
Musikskolans nuvarande lokaler är uppsagda av hyresvärden och Musikskolan måste lämna 
lokalerna senast 2022-12-31. Därmed ett behov av att Tekniska kontoret tar fram   
ersättningslokaler. 

Beslutsunderlag 
Musikskolans lokaler 2022  

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden begär av Tekniska kontoret att ta fram förslag på 
ersättningslokaler för Musikskolan. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Musikskolechef  

Verksamhetschef F-6 
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§ 20 Ärendenr BU 2022/292 

Intern kontrollplan 2022 

Beslut 
Förslaget till intern kontrollplan för 2022 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det 
interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild 
plan för den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till intern kontrollplan för 2022. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Förslaget till intern kontrollplan för 2022 godkänns.  

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Bitr. Skolchef 

Verksamhetschef Resurscentrum 

Ekonom 
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