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Ledamöter 

 

 

 

 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Peder Lundberg (S) 

Lillemor Lundgren (S) 

Susan Palm (M) 

Bertil Burén (C) 

Sandra Bingebo (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

Per-Erik Lundmark (S) 

Bengt-Erik Näslund (V) 

Övriga Närvarande  

Ersättare 

 

Hans Granberg (S) 

 

Övriga Tomas Åström, förvaltningschef 

Kim Holmberg, nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

Utses att justera Matilda Lundberg, (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering  Paragrafer §§ 82-94 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kim Holmberg 

 

   

Ordförande 

 

Susanne Bygdén 

 

   

Justerare 

 

Matilda Lundberg, (C) 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Barn- och utbildningsnämnden har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2022-12-13 

Anslaget sätts upp 2022-12-21 Anslaget tas ned 2023-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Signerat av  Kim Holmberg 
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BOU § 82 Dnr 2022/00001560 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Redogörelse av planerad bemanning och pågående rekryteringar. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 65 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 83 Dnr 2022/000041043 
 
Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budgetuppföljning BUN 202211 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 66 Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner den 
ekonomiska rapporten. 
_____ 
 
- 
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BOU § 84 Dnr 2020/000033600 
 
Budget- och verksamhetsansvar för ungdomar 16-20 år 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Utdrag från kommunstyrelsens Budget och verksamhetsplan 2022 - 2023, 
plan 2024: 
 
"En utrednings avseende lämplig organisationsform för Liljaskolan och var i 
organisationen ansvaret för kommunens egna gymnasieelever bör ligga 
genomfördes 2020. Något politiskt beslut om förändring i enlighet med 
utredningens förslag är ännu inte taget. Denna budget innehåller ett 
inriktningsbeslut om att ansvaret för kommunens egna gymnasieelever 
övergår till Liljaskolan från och med 1 januari 2023. Prislappsmodellen ska 
ligga till grund för tilldelning av ram för kommunens egna elever på samma 
sätt som det gör för Barn- och utbildningsnämnden idag." 
 
Beslutsunderlag 
- Beslut-2020000142-KS-§ 136 
- Protokollsutdrag 2021-12-17 § 78 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 67 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 85 Dnr 2022/000005043 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budget 2023, förslag till beslut, BUN 13 dec 2022 
- Budget 2023 - planeringsförutsättn nyckeltal förslag bun 13 dec 2022 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 69 Budget 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer planeringsförutsättningar med 
nyckeltal för 2023. Underlaget baseras på av kommunfullmäktige fastställd 
budgetram inklusive budgetprioritering för kvalitetshöjningar på 2,2 mkr, 
samt riktade statsbidrag till förskola och skola på 3 mkr.  
 
Beslutet innebär följande förändringar i planeringsförutsättningar och 
nyckeltal för 2023: 
• Livsmedel i förskolan och skolan: +6% 
• Pedagogiska handledare i förskolan: +2,6 tjänst 
• Pedagogiska handledare i skolan: +2,0 tjänst 
• Kurator på skolan: +0,5 tjänst 
• Kurator övergripande: +0,25 tjänst 
• Samordnare inom elevhälsa: +0,25 tjänst 
• Gemensam specialpedagog: -1,0 tjänst 
• Specialpedagog på skolorna: +1,2 tjänst 
• Skolsköterska: +0,45 tjänst 
• Modersmålslärare: -1,0 tjänst 
• Kultursatsning: +200 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att 890 tkr av budget 2023 
fördelas vid nämndens möte i februari med pågående utredning om 
arbetskläder och översyn av resurser inom elevhälsan som underlag för 
beslutet. 
_____ 
 
- 
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BOU § 86 Dnr 2021/000086600 
 
Internkontrollplan 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Uppföljning av internkontroll redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
- Uppföljning Internkontrollplan - november 2022 
- Riktlinjer för intern kontroll - beslut Kf 2020-10-12 
- Internkontrollplan 2022 - beslut bun 29 mars 2022 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 70 Internkontrollplan 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner 
uppföljningen av internkontrollplanen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 87 Dnr 2022/000082600 
 
Valärenden 2023 
 
Ärende 
Val av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott till utskottets första 
möte 2023. 
 
Val av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för resterande 
mandatperiod görs av tillträdande barn- och utbildningsnämnd på 
nämndens första möte 2023. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 71 Valärenden 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott första möte 2023 utses 
Johan Ågren, Matilda Lundberg och Susan Palm som arbetsutskott. Hanna 
Lindberg och Maria Olofsson utses som ersättare till aktuellt möte. 
_____ 
 
- 
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BOU § 88 Dnr 2022/000081600 
 
Sammanträdestider 2023 (mötestider) 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 72 Sammanträdestider 2023 (mötestider) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
Skolchef föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts första 
möte nästa år sker den 31 januari och barn- och utbildningsnämndens den 
14 februari. Resterande möten för nästa år planeras in och presenteras till 
nämndens första möte. 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt skolchefens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts första möte nästa år sker 
den 31 januari och barn- och utbildningsnämndens den 14 februari. 
Resterande möten för nästa år planeras in och presenteras till nämndens 
första möte. 
_____ 
 
- 
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BOU § 89 Dnr 2021/000094043 
 
Arbetskläder 
 
Ärende 
Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet har inkommit med  
skrivelser till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Facken närvarade vid nämndens möte i mars för att svara på frågor och  
klargöra de aktuella skrivelserna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att en utredning med  
konsekvenser av införande av arbetskläder ska genomföras. 
 
Barn- och utbildningsnämnden återkommer till nämndens möte med 
förslag på vilka delar som bör belysas i utredningen. Vid nämndens 
sammanträde i juni beslutades om utredningens inriktning. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Skrivelse Arbets -och skyddskläder 
- VB: Arbets/skyddskläder 
- Skrivelse om arbetskläder 
- Arbetskläder - inriktning för utredningen till BUN februari 2023 förslag 
- Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2022-06-14 § 52 Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2022-10-25 § 74 Arbetskläder 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utredningen ska fortgå med den 
inriktning som förvaltningen redovisat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden gör ett tillägg med önskan om redovisning 
till nämnden med utvärdering och information från verksamheten ungefär 
två år efter eventuellt genomförande. 
 
_____ 
 
- 
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BOU § 90 Dnr 2022/000078866 
 
Konstnärlig utsmyckning av korttids- och äldreboende - Älven 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Budgeterad kostnad för konstnärlig gestaltning på Älven är 320 000 kr exkl. 
skissarvode. 
 
Beslutsunderlag 
- prot KF 14-02-24 konstnärlig utsmyckning riktlinjer 
- Inbjudan att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning vid 
Äldreboendet Älven (2) 
- Protokollsutdrag 2022-11-15 § 73 Konstnärlig utsmyckning av korttids- och 
äldreboende - Älven 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
320 tkr avsätts för den konstnärliga utsmyckningen vid bygget av korttids- 
och äldreboende Älven. Summan omfattar även skissarvode och övriga 
merkostnader i samband med genomförandet och installation. 
 
Barn- och utbildningsnämnden vill även skicka med en önskan om att se 
över rutinerna kring beslut av konstnärlig utsmyckning. 
_____ 
 
- 
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BOU § 91 Dnr 2022/000003030 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Inga kurser eller konferenser att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 92 Dnr 2022/000008600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2022 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Sida 1 bevis om anslag 
- Pom § 51 
- VB: Beslut Pom namngivningsfrågor 
- beslut från KSAU för kännedom om ekonomisk uppföljning 
- KF § 86, 2022/143 Susanne Bygdén (S) - Avsägelse av uppdrag 2022-10-17 
- 2022/000106 Gustav Essebro, KD, - Avsägelse av uppdrag 
- Läsårstider rekommenderade av Delegationen för utbildning avseende 
läsår 2023-2024 
- VB: ang: Läsårstider rekommenderade av Delegationen för utbildning 
2023-2024 
- Protokollsutdrag 2022-09-20 § 65 Delgivning - Information till nämnden 
2022 
- KAA - Rapport till utbildningsnämnden 2022-11-11 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för delgivningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 93 Dnr 2022/000013002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-10-25 § 80 Delegationsbeslut 2022 
- Delegationsbeslut 41-42/2022 Tomas Åström 
- Delegationsbeslut 21/2022 Maria Olofsson 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/19417ce0-f9c1-4b3f-9295-1c947651aeec

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

15(15) 

2022-12-13 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 94 Dnr 2022/000004600 
 
Övriga ärenden 2022 
 
Ärende 
Matilda Lundberg (C) önskar en redovisning från barnomsorgen av antal 
barn per avdelning, personaltäthet och prognos inför kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget och ger skolchef 
Tomas Åström i uppdrag att ta fram underlag för en sådan redovisning. 
_____ 
 
- 
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