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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-05-12 

Tid:   kl. 09:00 –16:00 

  Del av sammanträde vid samma tid. 

  Pauser 10:05-10:20, 12:00-13:00, 14.30-14.45 

Plats: 
 

 Ramslätt, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk 

(Microsoft Teams) 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Daniel Fleck tjänstgör för Jessica Rodén (S) 

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

 (C) Ann-Christin Andreasson 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindal (M) 

 (KD) Nicolette Nadj 

 (SD) Natalia Henriksson 

 (SD) Jarl Krüger 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Tommy Söderhagen  §§ 62-75 

(S) Helena Johansson   

(C) Catarina Johansson   

(C) David Olsson  

 

 

(M) Lisa Ståhl Andersson   

(KD) Per-Åke Älverbrandt  §§ 57-63, 65 

    

 Tjänstepersoner   

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Cecilia Ragnarsson Verksamhetschef §§ 57-62 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 57-63 

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 64 

 Caroline Billing Verksamhetschef §§ 57-62 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 57-62 
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 Johan Höglund Ekonom §§ 57-62 

 Marie Wank Ekonom §§ 57-62 

 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom §§ 57-62 

 Linda Gustafsson Utredare § 63 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 66-70 

 Erik Glansin Projektledare §§ 66-68 

 Karin Larsson Rektor § 67 

    

 Fackliga företrädare   

  Sandra Strand Gustafsson, Lärarförbundet §§ 57-73 

  Carl Eliasson, Lärarnas riksförbund/SACO-förbunden §§ 57-73 

    

 Övriga närvarande   

  Elinore Fahlgren, PWC §§ 57-60 

  Fredrik Carlsson, PWC §§ 57-60 

  Eva Ryberg, Revisionen §§ 57-60 

   

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och 

tid: 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-12, kl. 16.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare   

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12, § 61, § 70 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-05-12 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-06-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Aprilrapport 2021 
§ 61/21 

Synpunkter på medborgarförslag gällande ishall 
§ 70/21 

drgdg 
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§ 61/2021   Dnr: BUN 2021-64 042 

Aprilrapport 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer ny ram, efter ersättning för 

lokalkostnader för Horredshallen, till 919,3 mnkr. 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer aprilrapporten inklusive en prognos 

för året. Prognosen visar ett underskott med 4,2 mnkr. Underskottet utgörs 

av tillkommande lokalkostnader för nya Lyckeskolan och idrottshall. Barn- och 

utbildningsnämnden har tidigare gjort en framställan om utökad ram för 

dessa kostnader (BUN § 25 2021). 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett ramtillskott på 

5 mnkr för 2021 för att öka resurserna till pedagogik och läromedel inom 

grundskolans tidiga åldrar för att stärka förutsättningarna för elevernas 

kunskapsutveckling. Barn- och utbildningsnämnden återkommer i budgeten 

för 2022-2025 med redovisning av ett långsiktigt resursbehov för satsningar 

inom grundskolans tidiga åldrar.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att av förvaltningen 

begära en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för ökad måluppfyllelse i 

grundskolan med fokus på grundskolans lägre åldrar. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt   Elise Benjaminsson 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. 
Nämndernas rapporteringar ligger till grund för redovisningen. I 
rapporteringen ingår bedömningar av om grunduppdraget kommer att 
uppfyllas under 2021, samt beslut och åtgärder vid eventuella indikatorer på 
att uppdrag inte kommer uppfyllas. Andra områden som analyseras är 
personal och ekonomi.  

Det ekonomiska resultatet för januari till april har analyserats och en prognos 
för året är framtagen.  
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Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar sammantaget att 
verksamheterna kan bedrivas inom tilldelad budgetram. Förvaltningen 
konstaterar att vissa verksamhetsområden är underbudgeterade. Men 
prognostiserar samtidigt överskott inom andra områden. Det finns utöver 
detta tillkommande lokalkostnader för Lyckeskolan som inte finns 
budgeterade, varför behov finns att nämnden tillförs medel motsvarande 4,2 
mnkr. Barn– och utbildningsnämnden har gjort en framställan om utökad ram 
för dessa kostnader (BUN § 25 2021). 

Vad gäller nämndens verksamheter så har samtliga verksamheter, förutom 
grundskolan, uppnått en godkänd nivå avseende måluppfyllelse. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens aprilrapport 2021 (version 1.1) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 2021-64 042-2), med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer ny ram, efter ersättning för 

lokalkostnader för Horredshallen, till 919,3 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer aprilrapporten inklusive en prognos 

för året där verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintlig ram, men 

där tillkommande lokalkostnader utgör ett underskott om 4,2 mnkr. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin, 

ekonomer Hanna Grunditz-Svensson, Johan Höglund och Marie Wank samt 

verksamhetschefer Caroline Billing, Marie Tell och Cecilia Ragnarsson redogör 

för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar, å Markmajoritetens vägnar, följande förslag till 

beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer ny ram, efter ersättning för 

lokalkostnader för Horredshallen, till 919,3 mnkr. 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer aprilrapporten inklusive en prognos 

för året. Prognosen visar ett underskott med 4,2 mnkr. Underskottet utgörs 

av tillkommande lokalkostnader för nya Lyckeskolan och idrottshall. Barn- och 

utbildningsnämnden har tidigare gjort en framställan om utökad ram för 

dessa kostnader (BUN § 25 2021). 

Barn-och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett ramtillskott på 5 

mnkr för 2021 för att öka resurserna till pedagogik och läromedel inom 

grundskolans tidiga åldrar för att stärka förutsättningarna för elevernas 

kunskapsutveckling. Barn- och utbildningsnämnden återkommer i budgeten 
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för 2022-2025 med redovisning av ett långsiktigt resursbehov för satsningar 

inom grundskolans tidiga åldrar.  

Elise Benjaminsson (M) yrkar på följande ett tillägg:  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att av förvaltningen 

begära en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för ökad måluppfyllelse i 

grundskolan med fokus på grundskolans lägre åldrar. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om nämnden antar Markmajoritetens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 

Ordföranden frågar sedan om nämnden bifaller Elise Benjaminssons (M) 

tilläggsförslag, och finner att så sker 

Därefter frågar ordförande om beslutspunkten kan justeras omedelbart, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 70/2021   Dnr: BUN 2021-62 600 

Synpunkter på medborgarförslag gällande ishall 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 

lämnas till kommunstyrelsen som nämndens synpunkter på 

medborgarförslaget. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt   Elise Benjaminsson 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen om att bygga en 

ishall i centralorten, förslagsvis i området kring Kaskad och Arenahallen. 

Barn- och utbildningsnämnden ombeds av kommunstyrelsen att lämna 

synpunkter på förslaget. 

Ärendets behandling 

Medborgarförslag ishall i centralort, daterat 2020-12-31 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-26, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 

lämnas till kommunstyrelsen som nämndens synpunkter på 

medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 


