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Bun § 21 Dnr 2021-000007  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2021 
     

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Jenny Palin, S, anmäler en övrig fråga angående skyddskläder.  
Carina Grahn Hellberg, S, anmäler en övrig fråga angående likvärdigt 
utrustade gymnastiksalar.  
Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista. 
_____ 
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Bun § 22 Dnr 2021-000036  

Budgetuppföljning 2021 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 
sista mars 2021.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per 

sista mars 2021. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
BUN:s verksamheter visar på ett underskott efter mars månad. Detta beror på 
ökade lönekostnader för framförallt särskildresurs, samt högre 
skolskjutskostnader än budgeterat. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-03-02. 
BoU uppföljning tom mars 2021-03-29. 
Kommentar till nämnd tom mars 2021-03-29. 

Förslag som läggs på mötet  
Astrid Lönn Jern, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per sista mars 2021.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Fredrik Runfors, ekonom 
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Bun § 23 Dnr 2020-000227  

Lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med SABY upprättat ett 
lokalförsörjningsprogram.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Lokalförsörjningsprogram 2021- 

2024 med tillhörande bilagor. 
___________________________________________________________ 

Reservation 
Astrid Lönn Jern, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om att bordlägga ärendet för vidare beredning till ett tydligare 
beslutsunderlag, då förslaget är kostnadsdrivande. 
_____     
Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med SABY upprättat ett 
sammanhållet Lokalförsörjningsprogram som ska ersätta befintlig 
Lokalförsörjningsstrategi och plan. 
Lokalförsörjningsprogrammet har beaktat barnkonventionens artikel 2, 28, 
29 barnets bästa, barnets rätt till utbildning och Agenda 2030 
målformulering nr 4, en god och jämlik utbildning för alla. 
Inledande del kopplar samman verksamheternas behov av ändamålsenliga 
lokaler med begreppet lärmiljö, där det definieras vad en ändamålsenlig 
lokal betyder för de respektive verksamheter som finns (förskola, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola). Efterföljande del av programmet 
innehåller en heltäckande matris som en överblick i vilka verksamheter som 
lärmiljön är bristfällig, samt en översikt av kostnader för underhållsbehov.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-08 
Lokalförsörjningsprogram  
Befolkningsprognos 2021 – 2035 
Bilagor lokalförsörjningsprogram (ink Ingrid) 
Översikt status byggnader 
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Åtgärdsplan kopplat till lokalförsörjningsstrategi 2017-06-05 
Strategi + lokalförsörjning – ver 2017-03-21 
 

Förslag som läggs på mötet  
Astrid Lönn Jern, C, föreslår att ärendet ska bordläggas för vidare beredning 
till ett tydligare beslutsunderlag, då förslaget är kostnadsdrivande. 
Jenny Palin, S, föreslår att årtal, 2021-2024, läggs till i beslutsmeningen för 
att periodisera revidering av programmet.  
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar Lokalförsörjningsprogram med tillhörande 
bilagor.  
Till det har det kommit ett förslag om att bordlägga ärendet och ett 
tilläggsförslag.  
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller om 
det ska avgöras senare, bordläggas. Om nämnden inte bifaller att ärendet ska 
bordläggas kommer ordförande fråga på grundförslaget och sist frågar hon 
på tilläggsförslaget. 
Beslutsgången godkänns.  
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare, bordläggas, finner 
ordförande att det ska avgöras i dag.  
Omröstning begärs.  
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja och de som vill att ärendet 
ska bordläggas röstar nej. 
Omröstningsresultat   Ja  Nej  Avstår 
Jannike Hillding, M, ordf.   X 
Astrid Lönn Jern, C, 1:e vice ordf.   X 
Jenny Palin, S, 2:e vice ordf.  X 
Ingrid Zakrisson, C    X 
Carl-Oscar Fransson, M  X 
Dmitar Savic, MP  X 
Katarina Rosberg, S  X 
Monica Dahlen, S   X 
Carina Fröberg, S   X 
Carina Grahn Hellberg, S  ej ansluten/närvarande.  
Sune Sjöström, SD  ej ansluten/närvarande. 
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Med 7 Ja och 2 Nej finner ordförande att ärendet ska avgöras idag. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordföranden att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola 
Tomas Nilsson, Fastighetschef 
Ulla Schill, Samhällsbyggnadschef 
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Bun § 24 Dnr 2021-000003  

Barnkonventionen 2021 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska inför varje 
nämndsammanträde välja ut ett ärende som särskilt ska redovisas utifrån 
barnkonventionens artiklar. 
Efter presidiets sammanträde 16 mars, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) utifrån barnkonventionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 

lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) utifrån 
barnkonventionen. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola, föredrar ärendet. Barn- och 
utbildningsförvaltningens svar redovisas i ärendet ”Lokalförsörjningsstrategi 
+ plan (revidering) § 23.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-02.  
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2021-03-16. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) utifrån barnkonventionen. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 25 Dnr 2020-000238  

Agenda 2030 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska inför varje 
nämndsammanträde välja ut ett ärende som särskilt ska redovisas utifrån 
målen i Agenda 2030. 
Efter presidiets sammanträde 16 mars, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) utifrån målen i Agenda 2030.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 

lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) utifrån målen i Agenda 
2030. 

_____________________________________________________________ 
     

Beskrivning av ärendet 
Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola, redovisar ärendet.  Barn- och 
utbildningsförvaltningens svar redovisas i ärendet ”Lokalförsörjningsstrategi 
+ plan (revidering) § 23.   

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-02. 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2021-03-16 § 17.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) utifrån målen i Agenda 2030. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 26 Dnr 2021-000001  

Meddelanden 2021 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden 
inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 

meddelanden som förtecknats i sammanställning 0330.  
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden 
inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.    

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-03-02. 
Sammanställning meddelanden 0330. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden 
som förtecknats i sammanställning 0330.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 27 Dnr 2021-000006  

Delegationsbeslut 2021 
Kort sammanfattning 
Delegationsbeslut nr 11-12 anmäls till nämnden.  
Delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under februari och mars 
2021 anmäls till nämnden.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Delegationsbeslut nr 11-12 anmäls till nämnden. 
2. Delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under februari 

och mars 2021 anmäls till nämnden. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut som 
fattats av delegater inom barn- och utbildningsförvaltningen under tiden från 
föregående nämndssammanträde den 23 februari. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03 
Sammanställning delegationsbeslut 0330. 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjutshandläggare 0330. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som förslår att 
delegationsbeslut nr 11-12 samt delegationsbeslut fattade av 
skolskjutshandläggare under februari och mars anmäls till nämnden. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
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Bun § 28 Dnr 2021-000005  

Tillbud/skador 2021 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 
tillbud/skador som skett i förskola, skola och fritidshem.                     

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning tillbud 

och skador 0330. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Skolor, förskolor, fritidshem och särskolan rapporterar in tillbud och skador 
som inträffar.                      

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-02 
Sammanställning tillbud och skador 0330. 

Förslag som läggs på mötet  
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av sammanställning tillbud och skador 0330. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 29 Dnr 2021-000004  

Informationer 2021 
Kort sammanfattning 
Följande tas upp som informationer på dagens sammanträde: 

Skolupptagningsområde utifrån befolkningsprognos fram till 2035 
Fredrik Runfors, ekonom, redovisar ärendet.   
 
Medarbetarundersökning 2020  
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, redovisar utfallet av 
medarbetarundersökning 2020. 
 
Sjukfrånvaro personal 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef redovisar sjukfrånvaro 
personal 2019/2020. 
 
Elevfrånvaro hösten 2019/2020 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, redovisar elevfrånvaron för 
hösten 2019/2020. 
 
Information från bibliotek - statistik 2020 
Tommy Larsson, bibliotekschef, redovisar statistik från 2020 utifrån 
bibliotekens verksamhet. 
 
Rektorer Änge  
Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola, Karin Pettersson, rektor, 
Sofia Ring, tillförordnad rektor, Malin Hellqvist, tillförordnad rektor, 
informerar om nuläge och framtida utmaningar för område Änge. 
 
Nyheden ny rektor 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, informerar att Tona 
Wörlen tillträder som ny rektor för Nyhedens skola i början av april. 
 
Corona 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, ger en nulägesbild av 
Corona. 
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Nya tider presidium 
Ordförande Jannike Hillding, M, informerar att barn- och 
utbildningsnämndens presidiums träffar kortas ned till två timmar, kl 
8.00 -10.00. 
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Bun § 30 Dnr 2021-000002  

Övriga frågor 2021 
Jenny Palin, S, ställer en fråga angående skyddskläder/arbetskläder. 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola, svarar att våra medarbetare inte 
har arbetskläder, vi har inte kunnat ersätta de kläderna som vi köpt in för ett 
antal år sedan. Vi saknar resurser för det i dagsläget.  
 
Birgitta Lundgren förtydligar att det finns skydds-kit ute på förskolan om 
något barn skulle bli sjuk under dagen. Det finns ett behov av arbetskläder 
för inomhus och utomhusbruk, det saknas dock resurser. 
 
Carina Grahn Hellberg, S, ställer en fråga angående likvärdigt utrustade 
gymnastiksalar.  
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola, svarar att SABY arbetar 
tillsammans med kultur- och fritid som ser över vad som behövs till 
gymnastiksalarna. De flesta salarna är utrustade med ett grundutbud och 
uppdateras eftersom det behövs.  
 
Birgitta Lundgren tillägger att fast utrustning i idrottslokaler tidigare 
muntligen sagts ligga på SABY, efter en tid fungerar inte det. I dagsläget är 
det kultur och fritid som ska ansvara för utrustningen, vi ska föra en dialog 
kring detta. 
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