
  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-21  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.00–11.00 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-12-23 kl. 11.00 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 121–122 
 Sekreterare 

 
Oskar Eklund  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-12-21 

Datum för 
anslags uppsättande 

2021-12-23 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-01-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Oskar Eklund 
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll  
         arbetsutskott                                         2021-12-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande: Jan Rejdnell (L) 
Jaennine Olesen (M) 
Christer Grankvist (S) 
Vinda Ekström (MP) 
Tomas Assarsson (SD) 

 
Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 
 Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef 

Oskar Eklund, nämndsekreterare 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-21  
 
 
 
 
 
 

§ 121   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering  

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-21  
 
 
 
 
 
 

§ 122   Dnr 2020/14 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2021 - förtydligande kring helårsprognos  

Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av uppgifter om det förväntade ekonomiska utfallet för 2021 sammanträder 
arbetsutskottet för fördjupad information och förtydliganden kring prognosen. 
 
Beslutsunderlag 
 
--- 
 
Information 
  
Ordföranden redogör för med mötet, vilket är att ge en djupare förståelse för de ingående 
posterna i den ekonomiska redovisningen och att klarlägga de ekonomiska förutsättningar-
na i syfte att i framtiden undvika ekonomiska överraskningar. 
 
Förvaltningschef informerar om de ekonomiska förutsättningarna och framhåller att läget 
är oklart, bland annat på grund av osäkerheter kring semesterlöneskulder, avskrivningar 
och köp av huvudverksamhet. Prognosen från barn- och utbildningsnämnden 14 december 
2021 kvarstår dock oförändrad.  
 
Vidare ser förvaltningschef ett behov av en mer detaljerad ekonomisk uppföljning under 
2022 och framåt. 
 
Överläggningar 
 
Christer Grankvist (S) framför önskemål om att förvaltningsekonom deltar i barn- och ut-
bildningsnämnden när bokslut för 2021 behandlas. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Inget beslut fattas. 
 
_______ 
 
 
 
 

4


	Protokoll förstasida
	Beslut BUNAU 2021-12-21
Val av justerare samt tidpunkt för justering
	Beslut BUNAU 2021-12-21
Budget 2021 - förtydligande kring helårsprognos

