
  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-12-06  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Fredsdalsgatan 7, Christinasalen, kl. 13:00-15:50, ajournering 14:30-14:50 
 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, skolchef 
Katrine Larsen, nämndsekreterare 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

 2022-12-13  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 115–117 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-12-06 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-12-13 Datum för 
anslags nedtagande 

2023-01-03 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll  
         arbetsutskott                                         2022-12-06  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 115 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5  
§ 116 Fastställande av ärendelista 2019/4  
§ 117 Budget 2023 – Internbudget 2023 2021/86  
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   2022-12-06  
 
 
 
 
 
 

§ 115    Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering 

  

• Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 
• Protokoll justeras tisdagen den 13 december 2022. 
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§ 116    Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

 
BARN- OCH UTBILDNINSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista.  
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§ 117   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023 - Internbudget  

Ärendebeskrivning 
 
Förslag till internbudget 2023 för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2022-11-22 
Utkast Internbudget 2023 (presenterades till sammanträdet) 
 
Bakgrund 
 
Den av kommunfullmäktige beslutade budget för 2023–2024 innebär sparkrav på samtliga 
förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har att ta ställning till förvaltningens 
förslag på internbudget 2023 och dess förslag på effektiviseringar och besparingar i verk-
samheten.   
 
Eftersom det enligt skollagen måste fattas beslut om grundbelopp senast 31 december 2022 
måste barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om Internbudget 2023 vid sitt samman-
träde den 13 december 2022. 
 
Överläggningar 
 
Förvaltningschef Anders Wedin delgav utskottets ledamöter barn- och utbildningsförvalt-
ningens förslag på Internbudget 2023. Han informerade i detalj om innehållet i förslaget 
och redovisade förvaltningens resonemang kring olika delar av budgetförslaget.  
 
Utskottets ledamöter diskuterade förslaget och ställde klargörande frågor till förvaltnings-
chefen.  
 
Yrkanden 
 
Christer Grankvist (S) yrkar på att ärendet går upp öppet till nämnden den 13 december 
2022, eftersom utskottet fick underlaget (som är att betrakta som arbetsmaterial) vid sittan-
de möte, samt att det kommer att behövas överläggningar inom de olika partigrupperna.  
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§ 117 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Ordförande fråga utskottets ledamöter om de är överens med Christer Grankvists (S) yr-
kande. Samtliga ledamöter är överens.  
 
Ordförande föreslår tillägg till beslutet med poängtering om att underlaget är ett arbetsma-
terial och som sådant inte offentligt förrän nämndens protokoll från den 13 december 2022 
är justerat och anslagit. Utskottets ledamöter medger detta.  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Ärendet går upp öppet till nämnden den 13 december 2022 
• Underlaget är ett arbetsmaterial och som sådant inte offentligt förrän nämndens 

protokoll från den 13 december 2022 är justerat och anslagit.  
 
 
_______ 
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