
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-10-18

 
 
Sammanträde med  Barn- och utbildningsutskottet 
Plats och tid Sunhultsskolan kl. 08:00 - 10:40 
  
Beslutande 

Ledamöter Irene Oskarsson (KD) Ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Kristin Apsey (SD) 
Sandra Berqvist (M) 
 

 
 
Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare  

Rosemarie Segersson, skolchef 
 
 
      
Utses att justera Tobias Kreuzpointner 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-10-19   Paragrafer 63-68 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Erik Wikström 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Irene Oskarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Tobias Kreuzpointner 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-10-18 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-18 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-10-19 Datum då anslag  2022-11-10 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Erik Wikström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-10-18 

 
 

§ 63 Verksamhetsbesök Sunhultsskolan   

§ 64 Barn- och utbildningsavdelningen 
månadsuppföljning september 2022 

2022/6  

§ 65 Uppföljning verksamhetsbesök   

§ 66 Informationsärenden   

§ 67 Anmälningsärenden   

§ 68 Delegationsbeslut   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-10-18

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 63 Verksamhetsbesök Sunhultsskolan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsutskottets ledamöter och deltagande tjänstepersoner har 
under sammanträdet genomfört ett studiebesök på Sunhultsskolan. Rektor 
Michaela Bengtsson visar lokaler och berättar om verksamheten tillsammans med 
elever och pedagoger.  
Dialog om krisberedskap och hur enheten arbetar med det.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-10-18

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 64 Barn- och utbildningsavdelningen 
månadsuppföljning september 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per september 2022 för Barn- och 
utbildningsavdelningen och dess enheter. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har en avvikelse för perioden jan-sept om -2 
503 tkr. Prognosen från delåret kvarstår och visar på -4 868 tkr.  

Grundskolan inklusive kultur och fritid har en avvikelse för perioden jan-sept om 
-1 522 tkr, prognosavvikelsen från delåret kvarstår och visar på -3 473 tkr för 
helåret.  

Verksamheten strävar efter att vara återhållsam vad gäller tillsättning av vikarier 
och nyanställningar. Dock finns det lagkrav på att timplan och kursplan skall 
genomföras utan avbrott vilka kan medföra minskad måluppfyllelse i elevernas 
lärande. Omfördelning av befintliga resurser görs i så stor utsträckning som 
möjligt för att klara lagkraven.  

Den besparing som gjorts inom avdelningen genom att ta bort badmästartjänsten 
kommer inte att få genomslag i avdelningens ekonomi förrän inför sommaren 
2023 utifrån uppsägningstid och avtal. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Månadsuppföljning september 2022 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-10-18

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 65 Uppföljning verksamhetsbesök 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att punkten tas upp igen på nästa möte. 

Ärendebeskrivning  
Denna gång finns ingenting att rapportera från politikernas verksamhetsbesök.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-10-18

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 66 Informationsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
 

Kränkande behandling 
4 ärenden är pågående.  
20 ärenden har avslutats.  

 

Uppföljning lokalfrågor 
Frågan om lokaler för elever med utökade behov på Furulidsskolan fortfarande 
olöst. Dialog pågår gällande öppenvårdens lokaler.   

Information avseende gymnasiesamverkan 
Information från skolchef om pågående gymnasieutredning, med 
omvärldsbevakning gällande liknande samarbeten och dialog med 
grannkommuner. 

Information från verksamheterna till huvudmannen 
Dialoguppföljning med respektive enhet gällande kvalitetsarbete och 
måluppfyllelse pågår. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-10-18

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 67 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet  

tar del av information om att det inte finns några ärenden att anmäla denna gång. 

Ärendebeskrivning  
Inga nya ärenden finns att anmäla på mötet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-10-18

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 68 Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
1 beslut om utökad tid på fritidshem enligt skollagen kap 8 § 2.
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