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Plats och tid Digitalt via Microsoft Teams, onsdagen den 28 april 2021 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Andrej Schönbäck (M), Ordförande 
Kenneth Bolinder (S), 2:e vice ordförande 
Bo Blixt (S) 
Stefan Svalö (S) 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
 
 
Börje Sjöstrand (SD) för Pia Trollehjelm (SD) 
Irene Nilsson (SD) för Nathalie Svaneborn (SD) i § 47 
Kai Christiansen (S) för Madeleine Landin (S) i § 47 
 

Göran Palmkvist (M) 
Lise-Lott Johansson (SD) 
Linda Farrelly (M) 
Nathalie Svaneborn (SD) 
Krister Nilsson (C) 
 

Ersättare Jörgen Johnsson (M) 
Patrik Söderberg (S) 
Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Ingegärd Berglund (KD) 

Lars Hein (SD) 
Börje Sjöstrand (SD) 
Patricia Brorsson (M) 
Anita Blixt (L) 
 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Hannah Jörnestad, nämndsekreterare 
Ulrik Ahlm, verksamhetschef, digitalt 
Darko Puljic, controller, digitalt i § 46 
Erika Blücher, kvalitetschef, i § 47 

 

Justerare Göran Palmkvist 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Mejerigatan 3, 2021-05-03 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Hannah Jörnestad 

Paragrafer §§ 40-49 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Andrej Schönbäck 

 

 

 
 
Justerare  

Göran Palmkvist 
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Anslaget är uppsatt  2021-05-04 – 2021-05-26  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
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§ 40 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren genomför upprop och finner att det är 12 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.    
      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

fastställer att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande.     
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§ 41 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Göran Palmkvist (M). Justering av 
protokoll sker 2021-05-03 på kommunhuset, Mejerigatan 3.      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att välja Göran Palmkvist (M) till att justera dagens protokoll samt att 
justering av protokoll sker 2021-05-03 på kommunhuset, Mejerigatan 3.      
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§ 42 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-04-26.      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna föreslagen dagordning.      
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§ 43 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om läget rörande corona.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 
Lägesbild 210409 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Tackar för informationen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 
Lägesbild 210409 
Protokollsutdrag 2021-04-19 § 38 Information - Corona 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 44 Dnr 2021-00098  

Information - Kompetensförsörjningsplan 

Sammanfattning 

För- och grundskolechef Karolin Molén informerar om 
kompetensförsörjningsplanen. På nämndens sammanträde var det 
förvaltningschef Madeleine Peyron som föredrog ärendet.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12     
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att tacka för informationen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Tackar för informationen.       
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
Protokollsutdrag 2021-04-19 § 39 Kompetensförsörjningsplan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 45 Dnr 2021-00099  

Information - medicinsk redogörelse 2021 

Sammanfattning 

Verksamhetschef för elevhälsan Vlatka Glumac, medicinskt 
ledningsansvarig (MLA) Anette Rosell, psykologiskt ledningsansvarig (PLA) 
Johan Ceric Andelius och logopediskt ledningsansvarig (LLA) Pia Fries 
informerar om medicinsk redogörelse. På nämndens sammanträde var det 
förvaltningschef Madeleine Peyron som föredrog ärendet.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12      
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att tacka för informationen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Tackar för informationen.      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
Protokollsutdrag 2021-04-19 § 40 Information - medicinsk redogörelse 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.   
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§ 46 Dnr 2021-00052  

Ekonomisk månadsrapport mars 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -914 tkr efter 
januari-mars. Budgetutrymmet för motsvarande period är 127 003 tkr. 
De förändringar som är gjorda inom socialtjänsten, med fler insatser i egen 
regi, bör under året resultera i kvalitativa och ekonomiska positiva effekter. 
Förvaltningen har påbörjat en översyn av grundsärskolan för att identifiera 
hur förvaltningen ska möta de ökande volymerna inom grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 
Ekonomisk rapport mars 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med 
mars 2021. 
 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (S):  

att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med redovisningen för Tertial 1 
redovisa konkreta åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa en 
budget i balans för verksamhetsåret 2021. 
 
Stefan Svalö (S): 
yrkar bifall till Kenneth Bolinders yrkande. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk 
månadsrapport till och med mars 2021, och ger förvaltningen i uppdrag att i 
samband med redovisningen för Tertial 1 redovisa konkreta åtgärder som 
kommer att vidtas för att säkerställa en budget i balans för verksamhetsåret 
2021. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 
Ekonomisk rapport mars 2021 
Protokollsutdrag 2021-04-19 § 41 Ekonomi 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ekonomisk månadsrapport till och med mars 2021, och ger 
förvaltningen i uppdrag att i samband med redovisningen för Tertial 1 
redovisa konkreta åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa en 
budget i balans för verksamhetsåret 2021. 
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§ 47 Dnr 2020-00116  

Beslut angående pedagogisk verksamhet 

Sammanfattning 

Anntonia Andersson (sökanden) har genom enskild firma ansökt om rätt till 
bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Utifrån ansökan, kompletteringar till 
ansökan och intervju framgår att sökanden inte har tillräcklig insikt i 
läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk 
omsorg. Sökanden saknar även den kompetens som krävs för att ge sådan 
omsorg till barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling att de förbereds för 
fortsatt lärande. Beskrivningen av tillsyn och vikariesystem bedöms inte 
vara en hållbar lösning varken för verksamhetens barn eller för sökandens 
barn. Sökanden har inte i tillräcklig utsträckning redogjort för hur sökanden 
planerar att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och 
klagomålshantering. Sammantaget har sökanden inte visat att denna har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Mot 
denna bakgrund föreslår Barn- och utbildningsförvaltningen nämnden att 
avslå ansökan om rätt till bidrag. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
Förslag till beslut pedagogisk omsorg daterad 2021-04-09      
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att avslå sökandens ansökan om rätt till bidrag för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 

Jäv 

Nathalie Svaneborn (SD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå sökandens ansökan om 
rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
Förslag till beslut pedagogisk omsorg daterad 2021-04-09 
Protokollsutdrag 2021-04-19 § 42 Ansökan om Pedagogisk verksamhet – 
Dagbarnvårdare 
 

Jäv 

Nathalie Svaneborn (SD) och Madeleine Landin (S) anmäler jäv och deltar 
inte i ärendets handläggning. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

avslår sökandens ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.  
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§ 48 Dnr 2021-00036  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning.  
Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden omprövar 
eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och 
utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 
ärendet och fatta beslut. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 
Delegationslista april 2021, beslut 21/21-23/21 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisas i dokumentet delegationslista april 2021. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet delegationslista april 2021. 
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§ 49 Dnr 2021-00037  

Redovisning av delegationsbeslut socialtjänsten 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning.  
Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden omprövar 
eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och 
utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 
ärendet och fatta beslut. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 
Delegationsbeslut sekretess mars 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisas i dokumentet delegationsbeslut sekretess 
mars 2021. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet delegationsbeslut sekretess mars 2021. 
 

 

 

 


