
    
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
 
Sammanträde med  Barn- och utbildningsutskottet 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 - 11:00 
  
Beslutande 

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

 
  

 
 
Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare 

Rosemarie Segersson, avdelningschef 
 Johanna Helgesson, utredare 
Daniel Hedström, rektor Kulturskolan § 78 

 
      
Utses att justera Sandra Bergqvist 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-12-   Paragrafer 78-85 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Erik Wikström 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Irene Oskarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sandra Bergqvist 
  

1



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-12-14  

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-12- Datum då anslag  2023-01- 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Erik Wikström 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Barn- och utbildningsutskottet 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

BUU § 78 Verksamhetsbesök Kulturskolan 
 
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 Kulturskolan. 
Kulturskolechefen Daniel Hedström visar lokaler och berättar om verksamheten. 
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BUU § 79 Barn- och ungdomsavdelningen 
månadsuppföljning november 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen  

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

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har en avvikelse för perioden jan-nov om -3 
343 tkr. Prognosavvikelsen från oktober kvarstår och visar på -3 260 tkr. 

Grundskolan inklusive kultur och fritid har en avvikelse för perioden jan-nov om 
-2 792 tkr, prognosavvikelsen för helåret kvarstår från oktober och visar på -2 023 
tkr för helåret. 

De åtgärder Barn och utbildningsavdelningen tidigare arbetat utifrån ligger fast. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse månadsuppföljning oktober november 2022 
Månadsuppföljning november 2022 Barn- och utbildning 
 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

5



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

BUU § 80 Attestliggare för barn- och 
utbildningsavdelningen 
Dnr KS 2022/385 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

att anta upprättad attestliggare för 2023 enligt bilaga för Barn och 
utbildningsavdelningen, samt 

att ge ekonomichefen rätt att vid personalförändringar fatta beslut om 
förändringar i attestliggare under budgetåret 2023. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente för kommunen 14 
oktober 2019. Målsättningen med reglementet är att bidra till en tillräcklig intern 
kontroll utifrån kommunallagen, undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel, motverka 
oegentligheter, säkra rättvisande räkenskaper samt säkerställa att ekonomiska 
händelser är korrekta avseende beställning, prestation, bokföringsunderlag, 
betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. 

Varje transaktion skall attesteras med en granskningsattest och en beslutsattest. 
Nämnderna utser årligen attestanter samt ersättare för dessa. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse BUA attestliggare 2023 
Attestliggare BUA 2023 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

BUU § 81 Uppföljning Intern kontroll 2022 
Dnr KS 2022/386 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna uppföljning av intern kontroll för 2022 avseende barn- och 
utbildningsavdelningen samt 
 
att lämna över uppföljningen till kommunstyrelsen.   

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosmarie Segersson föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag  
Uppföljning internkontroll 2022 Barn- och utbildning 

      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsutskottet 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

BUU § 82 Uppföljning utskottsledamöternas 
verksamhetsbesök 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
Tommy Gustafsson (S) redogör för sitt besök på Tallbackaskolan där han varit 
med på ett brukarråd om sociala media med mera. Rektor lyfte också att behovet 
av vikarier i skolan kan vara svårt att fylla.    
 
Sandra Bergqvist (M) har träffat förskolerektorerna Helena Adolfsson och Lena 
Andersson Pilags i Frinnaryd och fått information om verksamheten och i 
Frinnaryd mera specifikt om lokalerna och behovet av att hitta vikarier i 
verksamheterna.  
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BUU § 83 Informationsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
 
Kränkande behandling 
24 ärenden har avslutats. 
12 är pågående. 
Skolchefen går igenom hur verksamheten arbetar med rutinen kring hur ärendena 
ska hanteras.  
 
Information avseende gymnasiesamverkan 
Information om gymnasiesamverkan på Höglandet sker nästa vecka i Nässjö.  
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BUU § 84 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Inga nya ärenden finns att anmäla på mötet. 

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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BUU § 85 Delegationsbeslut 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga delegationsbeslutet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
1 beslut om utökad tid i förskola.  
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