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Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

  
Utses att justera Bo Molander 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–10 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Richard Fallqvist  
  
Justerare  
 Bo Molander 
  
  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2023-01-24 Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2023-01-25 Anslaget tas ned 2023-02-16 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 

 
Underskrift   
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Övriga Ulrika Hansson skolchef, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, Pernilla 
Larsson Nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 3 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Bo Molander väljs som justerare med Magnus Eriksson som 

ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 BUN 22/2023-042 

Verksamhetsberättelse år 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Skolchefen redovisar hur arbetet med verksamhetsberättelsen 
fortlöper.  



  
PROTOKOLL 6 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 BUN 25/2022-600 

Internkontrollrapport 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2022 

godkänns med vidtagna åtgärder där resultatet för punkterna 
avviker 

Sammanfattning 
Varje år upprättar Barn- och utbildningsnämnden en 
internkontrollplan. Under året har nämnden prioriterat sju områden: 

Områden som tillämpas i hela kommunorganisationen 

• Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering 
• Att återrapportering av delegation sker 
• GDPR, att det finns en upprättad registerförteckning 
• Barnkonventionen, att prövning för barns bästa genomförs i 

beslut som direkt eller indirekt rör barn 

Områden beslutade av barn- och utbildningsnämnden 

• Kompetensförsörjning, att tjänster tillsätts med behöriga 
förskollärare och lärare 

• Rutin för SIP (Samordnad individuell plan), att rutinen för SIP 
är känd i verksamheterna 

• Krisplaner på enhetsnivå, att det finns en upprättad krisplan 
på enhetsnivå.  



  
PROTOKOLL 7 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 BUN 18/2023-041 

Kompletteringsbudget,  Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 

kommunfullmäktige begära att 430 tkr av nämndens 
investeringsbudget 2022 förs över till 2023. 

Sammanfattning 
En investering definieras som ett inköp som är avsett att innehas 
stadigvarande i kommunen och som har en ekonomisk livslängd på 
minst tre år samt överstiger ett prisbasbelopp exklusive moms (52 
500 kronor år 2023). Barn- och utbildningsnämnden har en positiv 
budgetavvikelse 2022 på totalt 461 tkr. Av dessa medel begär 
nämnden att 430 tkr förs över till 2023.  



  
PROTOKOLL 8 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 BUN 23/2023-041 

Strategisk- och ekonomiskplan 2023 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Skolchefen redovisar hur arbetet med den strategiska och 
ekonomiskaplanen för år 2023 fortlöper.  



  
PROTOKOLL 9 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7 BUN 245/2022-600 

Internkontrollplan 2023 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollplan 
för år 2023 

2. Förvaltningen lämnar en rapport vid halvårsskiftet hur arbetet 
med internkontroll fortskrider 

  

Sammanfattning 
Skolchefen redovisar den tilltänkta internkontrollplan för år 2023.  



  
PROTOKOLL 10 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 BUN 25/2023-000 

Återrapportering av verkställigheten av KF-beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Återrapporteringen av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns. 

2.  Rapporten skickas till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
under föregående år eller tidigare och som ännu inte avrapporteras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har två uppdrag som återstår: 

Motion -Stärka skolans roll dnr:179/2022 

Motion- Ändra reglerna för barn som går i förskola 15 timmar/ 
vecka dnr: 58/2022  



  
PROTOKOLL 11 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 BUN 34/2023-000 

Återrapport förebyggande ungdomsarbete 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Skolchefen informerade om att redovisning av förbyggande 
ungdomsarbete 2022 har inkommit och redovisas mer på nämnden.  



  
PROTOKOLL 12 (12) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 BUN 261/2022-009 

Information angående remissmissiv SOU 2022:53 
Statens ansvar för skolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Skolchefen informerar om den utredning som nämnden ska besvara 
på under marsmånad. 
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