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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 Sammanträdesprotokoll  
 2022-11-29  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Beslut Rubrik          Ärende  Sida 

 
§ 100 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5 3 
§ 101 Fastställande av ärendelista 2019/4 4 
§ 102 Information vid nämndsammanträde 2017/122 5 
§ 103 Uppföljning av privata utförare 2022 2019/122 6 
§ 104 Budget 2023 - Tillägg taxor och avgifter 2023 2021/86 7 
§ 105 Budget 2023 - Internbudget och Nämndplan 2021/86 8 - 9 
§ 106 Attesträtt barn- och utbildningsnämnden 2023 2022/92 10 
§ 107 Sammanträdesdagar 2023 2022/93 11 - 12 
§ 108 Ekonomisk uppföljning 2019/103 13 
§ 109 Redovisning statsbidrag 2022 2022/68 14 
§ 110 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § 

skollagen 
2017/9 15 

§ 111 Delegationsbeslut 2022 2022/12 16 
§ 112 Nämndinitiativ Gun Lidman Nilsson (F!) Förhållningssätt i 

BUN vid sjukdom 
2022/70 17 

§ 113 Skrivelse Christer Grankvist (S) - Digitaliseringens konse-
kvenser 

2022/85 18 

§ 114 Lokaler 2018/98 19 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 100                 Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering 

• Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 
• Protokoll justeras måndagen den 5 december 2022. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 101                  Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

 
Ärendebeskrivning 
 
Tillägg till dagordningen med punkt 15 Lokaler 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista med ändring enligt ovan. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 102                  Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information vid nämndsammanträde 

 

Förvaltningschef Anders Wedin informerar om: 

Statusrapport Översyn samverkan Socialförvaltning (Soc) och Barn- och utbildningsför-
valtningen (BUF): 

• En arbetsgrupp tillsattes internt inom förvaltningarna för att arbeta med översyn av 
samarbetsavtalet mellan Soc och BUF. Enligt arbetsgången tillsattes det även en 
partsgemensam grupp med olika aktörer från skolorna i Simrishamns kommun. 
Denna grupp har träffats tre gånger.  

• Har identifierat vilka brister som vi ser när skolan gör en orosanmälan. Skolan gör 
anmälan, den tas emot av Soc och sen är det tyst. Det är BUF:s synpunkt. BUF har 
gjort en kartläggning och processbeskrivning i varje steg av en orosanmälan. Nu 
går arbetet över till Soc. 

• Enligt socialförvaltningens kartläggning är de största anledningarna till orosanmäl-
ningar: vanvård, brott, psykisk ohälsa eller missbruk hos förälder.  

• Enligt BUF:s kartläggning är majoriteten av orosanmälningarna på grund av: skol-
sociala problem, socialt nedbrytande beteende, vanvård/omsorgssvikt, psykisk 
ohälsa, våld inom familjen eller relationsproblem inom familjen. 

• Den partssammansatta gruppen fortsätter med processkartläggningen. Det är ett 
svårt och komplext arbete som behöver få ta sin tid. Blir inte klara till årsskiftet ut-
an först i vår. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 103   Dnr 2019/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning av privata utförare 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för uppföljning och kontroll av privata utförare 
inom sitt ansvarsområde.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört uppföljning och kontroll av privata utfö-
rare och redovisar ärendet. 
 
Underlag för uppföljning av Bergkvarabuss AB var ej tillgänglig vid arbetsutskottets möte 
och tas därför upp direkt i nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteanteckning barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-17 
Uppföljning Bergkvarabuss AB  
Uppföljning Sjögatans läkarpraktik – del av tjänsteanteckningen 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Godkänner uppföljning av Sjögatans läkarpraktik 2022. 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 104                 Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023 - Tillägg taxor och avgifter 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 september 2022 om förslag till taxor och 
avgifter för 2023 att delges kommunfullmäktige. De delar av förslaget som handlade om 
barnomsorgstaxa var dock preliminära i avvaktan på Skolverkets besked om indexreglering 
av inkomsttaket för maxtaxan. Skolverket har nu gett besked och förslaget har justerat i 
enlighet med detta. Det har även tillkommit en avgift för specialutrustade salar.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till förslaget om tillägg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17 
Förslag revidering taxor och avgifter 2023 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Fastställa tillägg till taxor och avgifter 2023 i enlighet med framlagt förslag. 
 
_______ 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 105                 Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023 - Internbudget och Nämndplan  

Ärendebeskrivning 
 
Förslag till internbudget och nämndplan avseende år 2023 för barn- och utbildningsnämn-
den. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2022-11-22 
Förslag till nämndplan 2023  
Internbudget 2023  
 
Överläggningar 
 
Ärendet diskuterades men föranledde inget beslut vid dagens sammanträde. Ett extra ar-
betsutskottmöte, som uteslutande kommer att arbeta på ett förslag till Budget 2023, kom-
mer att äga rum den 6 december 2022. Beslut kommer att fattas vid barn- och utbildnings-
förvaltningens sammanträde den 13 december 2022.  
 
Kommunfullmäktige fastställde budget för 2023–2027 vid sitt sammanträde den 29 no-
vember 2022. Barn- och utbildningsförvaltningen har därmed inte haft möjlighet att färdig-
ställa underlag till arbetsutskottets sammanträde.  
 
Det står dock klart att barn- och utbildningsnämndens budget för 2023 innebär ett sparkrav 
på 1,8% på kalenderårsbasis 2023. Det är nu upp till barn- och utbildningsnämnden att 
avgöra vilka effektiviseringar och besparingar som därmed måste göras. Nämnden kommer 
att tvingas prioritera och fördela resurser för att i största möjliga mån undvika försämrad 
kvalitet och minskad måluppfyllelse. Där är mycket svårt att effektivisera verksamheten 
och om inte arbetet påbörjas redan under våren 2023 blir effekterna högre för hösten 2023. 
Besparingskraven föreslås bli högre för de delar av verksamheten som inte är lagstadgade, 
det vill säga de delar där kommunen inte måste bedriva verksamhet enligt lag. Stora delar 
av verksamheten är dock lagstadgad enligt Skollagen och där föreslås effektiviseringar och 
besparingar i olika omfattning.  
 
Förvaltningen arbetar nu med att identifiera och undersöka olika möjligheter till besparing-
ar på omkostnaderna. Bland annat ser man över möjligheten till effektivisering av lokaler, 
framför allt de lokaler på Fredsdalsgatan 7 som förvaltningen idag betalar hyra för, men 
inte nyttjar.  
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 105 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
 
 
 
 
Processen härnäst: 
• 6 december 2022 - extra arbetsutskott. Fokus på enbart internbudget 2023. 
• 13 december 2022 - ordinarie nämndmöte. Beslut internbudget 2023.  
• 10 januari 2023 – nya presidiet sammanträder. 
• 24 januari 2023 – nya nämnden sammanträder. Beslut om internbudget 2023. 
 
Eftersom det enligt skollagen måste fattas beslut om grundbelopp senat den 31 december 
2022 måste nämnden fatta beslut om internbudgetbudget vid sitt sammanträde den 13 de-
cember 2022. Inför detta möte kommer inte allt underlag vara färdigt, såsom nämndplan 
med riskbedömningar och konsekvensanalyser. Inför nämndens sammanträde den 24 janu-
ari kommer allt underlag vara färdigställt.  
 
Ärendet diskuterades men föranledde inget beslut vid dagens sammanträde. 
 

 
 

_____ 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 106                 Dnr 2022/92 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Attesträtt barn- och utbildningsnämnden 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige upphävde tidigare beslutade attestreglemente per den 31 december 
2021. Nya riktlinjer för attesträtt gäller från den 1 januari 2022. I enlighet med dessa rikt-
linjer ansvarar kommunens nämnder för att:  

• antagna regler och rutiner avseende dessa riktlinjer följs. 
• utse attestanter och ersättare för dessa samt i beslutad attesträtt dra tillbaka och/eller 

göra ändringar. 
• upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter. 
• årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av dessa riktlinjer. 

 
Enligt rutinbeskrivning för attesträtter ska nämnderna årligen besluta om nämndens attestför-
teckning för budgetåret. Syftet är därmed att ge nämnden en helhetsbild av attesträtten inom 
sitt ansvarsområde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om attestförteckning för barn- och utbild-
ningsnämnden 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-16 
• Attestförteckning för barn- och utbildningsnämnden 2023 
• Riktlinjer för attesträtt i Simrishamns kommun, per den 1 januari 2022 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Anta attestförteckning för barn- och utbildningsnämnden 2023  
 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 

 
 

§ 107                 Dnr 2022/93 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdesdagar 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Den 28 november kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om sammanträdesdagar för 
2023 för kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Enligt 6 kap. 23 § första stycket 
kommunallagen (2017:725) beslutar nämnderna om sina respektive sammanträdesdagar, 
men kommunstyrelsen förordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt cen-
tral planering.  
 
Med en gemensam årsplanering för samtliga sammanträden i kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och kommunfullmäktige för 2023 är ambitionen att få en effektivare och smidiga-
re planering av ärendegången. Den gemensamma årsplaneringen ger bättre förutsättningar 
för att ärenden som hanterats i nämnd ska hinna beredas och komma med i ärendeplane-
ringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planeringen är viktig, om en nämnd 
fattar beslut i ett ärende, så kan nämnden inte räkna med att få upp ärendet för behandling 
och beslut i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige vid nästkommande månads 
sammanträde, utan vid sammanträdet därpå. Detta eftersom ärendet också ska hinna bere-
das. 
 
Utifrån kommunstyrelsens förslag har barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat förslag 
till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämn-
dens presidium.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om sammanträdesdagar 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteanteckning barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-16 
Förslag Sammanträdeskalender Simrishamn kommun 2023 
 
Överläggningar 
 
Med anledning av att budget 2023–2024 kommer innebära besparingar i verksamheten 
anser arbetsutskottet att det är viktigt att föregå med gott exempel. Arbetsutskottet föreslår 
därför att nämndens sammanträden i maj och augusti 2023 utgår.  
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
                2022-11-29  
 
 

 
 

§ 107 forts                Dnr 2022/93 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• I besparingssyfte utgår sammanträdena i maj och augusti 2023.  
• Antar förslag till sammanträdesdagar 2023, med ändring enligt ovan. 
• Barn- och utbildningsnämnden sammanträden under 2023 startar kl 13:00. Barn- 

och utbildningsnämndens presidium beslutar om annan starttid då man anser att 
detta behövs. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 108                 Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Underlag ej färdigt ännu. Det kommer att vara färdigt till nämndens sammanträde den 13 de-
cember 2022, men det kommer ej vara tillgängligt i kallelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-11-17 
Underlag ej tillgängligt i tid för sammanträdet. 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 

• Ekonomisk uppföljning redovisas till nämnden den 13 december 2022.  
 
 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 109                 Dnr 2022/68 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning statsbidrag 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av och besluta om redovisning av statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteanteckning barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-17 
Statsbidrag januari – oktober 2022 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Godkänna redovisning av statsbidrag för perioden januari – oktober 2022 och lägga 
den till handlingarna.  

 
 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 110                 Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av anmälningar till hu-
vudmannen gällande påbörjade utredningar om möjlig kränkning i enlighet med 6 kap. 10 
§ skollagen – fram till och med 31 oktober 2022.  
 
Inom skolan finns det en anmälningsskyldighet för lärare, förskollärare eller annan perso-
nal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten. Anmälan ska lämnas till rektor i nära anslutning 
till händelsen, helst samma dag. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla uppgift om kränk-
ning till huvudmannen. 
 
Barn – och utbildningsnämnden har att ta del av redovisning av anmälningar om möjlig 
kränkning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17 
Redovisning av anmälningar till och med 22 november 2022. 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Godkänner redovisningen av anmälningar till huvudman enligt 6 kap. 10 § skolla-
gen och lägger den till handlingarna. 

 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 111                 Dnr 2022/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Syftet med delegation är att avlasta nämndens beslut i löpande ärende av rutinkaraktär och 
därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen. Bestämmelser om delegering av 
ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallagens 6 kap. §§ 37–40.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt nämndens delega-
tionsordning som gäller från den 25 januari 2022. Delegationsbeslut ska redovisas till barn- 
och utbildningsnämnden vid varje sammanträde. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av delegationsbeslut för 
perioden 1–22 november 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-11-17 
Sammanställning delegationsbeslut 1 – 22 november 2022 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 1 – 22 november 2022 
och lägger den till handlingarna.  

 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 112                 Dnr 2022/70 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndinitiativ Gun Lidman Nilsson (F!) Förhållningssätt i BUN vid 
sjukdom  

Ärendebeskrivning 
 
Gun Lidman Nilsson (F!) har inkommit med ett nämndinitiativ angående förhållningssätt i 
barn- och utbildningsförvaltningen vid sjukdom och smitta. Författaren föreslår att vid 
sjukdomssymptom ges ledamöter möjlighet att delta digitalt vid nämndens sammanträde 
och om detta ej är möjligt uppmanar hon ledamöter att ta hänsyn till övriga ledamöter och 
inte delta i mötet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2022 § 101 att ge barn- och ut-
bildningsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har berett ärende och lämnar förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-18 
Nämndinitiativ Gun Lidman Nilsson (F!), daterad 2022-08-23 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Anser skrivelsen besvarad.  
 
_______ 
 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 113                  Dnr 2022/85 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Skrivelse Christer Grankvist (S) - Digitaliseringens konsekvenser  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) har inkommit med en skrivelse om digitaliserings konsekvenser 
enligt senaste forskning och hemställer om följande: 

• Att nämnden erhåller en redogörelse av hur, när och i vilken omfattning digitala 
verktyg används i förskola och skola samt om några konsekvenser av detta har 
kunnat noterats även i vår verksamhet. 

• Att nämnden på motsvarande sätt erhåller information om hur och i vilken ut-
sträckning böcker används och om denna användning har minskat – och i så fall 
med hur mycket? 

• Att det redogörs för hur och på vilket sätt vi i kommunen följer den påverkan 
ovanstående kan ha på våra barn och ungdomar. 

•  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 november 2022 att ge barn- och utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ären-
de och lämnar förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-21 
Skrivelse Christer Grankvist (S) – Digitaliseringens konsekvenser enligt senaste forskning-
en. Hur ser det ut i vår kommun? 2022-06-23 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Anser skrivelsen besvarad.  
• Uppföljning kommer framgent redovisas inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-29  
 
 
 
 
 
 

§ 114   Dnr 2018/98 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokaler 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Jan Rejdnell (L) ställer frågan om processen kring byggandet av ny förskola i 
Simrishamn. Han undrar när det kan förväntas att ärendet kommer tillbaka till barn- och 
utbildningsnämnden och hur ledamöterna i nämnden kan påverka hur skolan ska se ut.  
 
Förvaltningschef Anders Wedin informerar om att när kommunfullmäktige fattat beslut om 
igångsättande så övergår ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen där tjänstemän fattar-
beslut i frågor kring byggandet. Ärendet kommer inte att komma åter till barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Ordförande ställer även frågan kring revisionen av lokalbehovsplanen som bland annat 
konstaterade en avsaknad av incitament inom interhyrningssystemet för att minska lokal-
hyror och effektiviseringar. Frågan kring interhyra är viktig, inte minst ur budgetsynpunkt.  
 
Förvaltningschefen informerar om att revisionsrapporten vänder sig till samhällsbyggnads-
förvaltningen och att det därmed rimligtvis är de som ska hitta incitament till att bli loka-
leffektiva. Förmodligen ligger frågan just nu hos samhällsplaneringsnämndens presidium. 
 
Jaennine Olesen (M) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens nya presidium bjuder 
in samhällsplaneringsnämndens nya presidium till ett möte i frågan. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 

• Föreslår att barn- och utbildningsnämndens nya presidium bjuder in samhällsplane-
ringsnämndens nya presidium, inklusive förvaltningschef, för diskussion kring lo-
kaler och lokalförsörjning. 

 
___________ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsplaneringsnämndens ordförande 
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