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Ej tjänstgörande 

ersättare 

 

Justerare Lars-Göran Sunesson (C) 

  

Justeringen sker Digital justering, onsdagen den 24 juni, kl. 12:00 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital justering Paragrafer §§ 48-61 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 

 

Digital justering 

 

 Karin Blomstrand (L)  

 Justerare 

 

Digital justering 

 

 Lars-Göran Sunesson (C)  
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§ 48 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av 

ett initiativärende från Sverigedemokraterna.  
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§ 49 Dnr 2020-000087  

Renovering av Hedekas skola och förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt investeringsbudget för 2020 ska renoveringar av Hedekas skola 

och förskola startas upp under året och vara klart 2021.  

Hedekas skola har ca 100 elever F-6 och förskolan har ca 70 barn.  

Förskolan bedriver sin verksamhet i kommunens lokaler med tre 

avdelningar samt tillagningskök och är belägen ca en kilometer från 

skolan: Förskolan har en fjärde avdelning i en av Munkbos lägenheter 

som ligger ca 100 m från förskolan. 

I budget finns det avsatt 16 mkr för renovering och reinvestering av 

skolan och 10 mkr för förskolan. 

 

Det har över tid varit mycket svårt att rekrytera behörig personal på 

båda enheterna. Särskilda medel har sedan 2017 avsatts till lärarlöner 

för att höja tjänsternas attraktivitet. Det har även varit omsättning på 

skolledare.  

 

I dagsläget går eleverna till Sörbygården för att äta. Sörbygårdens kök 

behöver uppdateras för att fortsättningsvis klara kraven att producera 

den mängden portioner. Kommunen hyr fastigheten av extern aktör.   

 

En sammanslagning av enheterna kommer att medföra följande: 

 

- bättre förutsättningar att framgent klara kompetensförsörjningen.  

- samordna resurser mellan förskola och fritidshem. 

- samordning av fastighetsskötsel, kost och städ. 

- en plats för vårdnadshavare att hämta och lämna. 

- fina förutsättningar för måltidspedagogik även inom skolan. 

- en hållbar långsiktig lösning för barnen i området.    

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-08 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra sammanslagning 

av förskola och skola F-6 inklusive kök och matsal på nuvarande 

skolområdet i Hedekas under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

budget för projektet. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att beställa projektet av 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen regelbundet 

återrapporterar till nämnden under projektets gång.  
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Forts § 49 

 

Yrkanden 

Louise Skaarnes (SD): Bifall till förslaget med ett tilläggsyrkande att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ut eller bygga 

ny gymnastiksal i samband med renovering och utbyggnad av 

skolan/förskolan då den är undermålig. 

 

Olle Olsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag med SD:s 

tilläggsyrkande. 

 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Louise Skaarnes (SD) tilläggsyrkande 

och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra sammanslagning 

av förskola och skola F-6 inklusive kök och matsal på nuvarande 

skolområdet i Hedekas under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

budget för projektet. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att beställa projektet av 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen regelbundet 

återrapporterar till nämnden under projektets gång.  

 

Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att bygga ut eller bygga ny gymnastiksal i samband med 

renovering och utbyggnad av skolan/förskolan då den är undermålig. 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Avdelningschef förskola 

Avdelningschef skola  

Förvaltningschef 
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§ 50 Dnr 2020-000114  

Beställning av förskola i Dingle 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2014 att det ska byggas en ny förskola i 

Dingle. 2018-11-13 § 196; Kommunstyrelsen beslutade att ge 

förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för 

placering av ny förskola i Dingle i anslutning till det planerade vård- och 

omsorgsboendet på Lågum, Dingle.  

 

2019-01-15; beslutade kommunstyrelsen, via ett delegationsbeslut av 

kommunstyrelsens ordförande, att överlämna ärendet 

till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.   

 

2019-01-21, § 19; SBN fattar beslut att inte bygga fem avdelningar på 

skolområdet, samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda att bygga 

förskola i anslutning till äldreboende på Lågum.   

2019-02-25; Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att 

bygga fem nya förskoleavdelningar på skolområdet.  

 

2020-05-27§47; Barn och utbildningsnämnden tog beslut om 

initiativärende från SD och KD gällande förskola i Dingle.  

 

Nämnden ska ta ställning till om en beställning till samhällsbyggnad ska 

göras. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-08 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beställer utredning och projektering 

av en ny förskola i Dingle inom området Lågum/Tyft, av 

Samhällsbyggnadsnämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige 

antar budgetmedel för projektet. Målbilden är att förskolan ska stå klar 

2022 och rymma 80-100 barn.   

  

Barn och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen rapporterar 

under processens gång och återkommer med underlag för beslut om 

genomförande.       

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 

samverkan sker med välfärdsnämnden och hänsyn tas till ev. bygge av 

vård- och omsorgsboende när kök eller andra möjliga gemensamma ytor 

planeras. 
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Forts § 50 

 

Olle Olsson (KD), Mathias Johansson (SD), Christoffer Rungberg (M): 

Bifall till förvaltningens förslag till beslut med Lars-Göran Sunessons (C) 

tilläggsyrkande.  

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 

tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beställer utredning och projektering 

av en ny förskola i Dingle inom området Lågum/Tyft, av 

Samhällsbyggnadsnämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige 

antar budgetmedel för projektet. Målbilden är att förskolan ska stå klar 

2022 och rymma 80-100 barn.   

  

Barn och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen rapporterar 

under processens gång och återkommer med underlag för beslut om 

genomförande.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samverkan ska ske med 

välfärdsnämnden och att hänsyn tas till ev. bygge av vård- och 

omsorgsboende när kök eller andra möjliga gemensamma ytor planeras. 

   

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Avdelningschef förskola 

Förvaltningschef 
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§ 51 Dnr 2019-000168  

Beslut om fadderpolitikernas besök i skolor och 

förskolor HT20 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har beslutat om att utse fadderpolitiker och också fördelat 

dessa per enhet. Fadderpolitikernas fokusområden följer det 

systematiska kvalitetsarbetet. Varje fadderpolitiker gör en 

avrapportering till nämnden efter besöket.  

 

Höstens besök ska fokusera på hur lärare följer upp elevernas resultat 

och på förskolan, hur följer pedagogerna upp barngruppens utveckling i 

relation till läroplanen. Under våren 2021 är fokusområdet trygghet, 

studiero och trivsel.   

 

Planerade besök under våren 2020 ställdes in på grund av 

pandemiutbrottet.  

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-08 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn-och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 

förlägga fadderpolitikernas besök på förskolor och skolor under veckorna 

45-46 höstterminen 2020 med fokusområde resultat. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 

förlägga fadderpolitikernas besök på förskolor och skolor under veckorna 

45-46 höstterminen 2020 med fokusområde resultat.   

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef förskola 

Avdelningschef skola 
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§ 52 Dnr 2019-000307  

Initiativärende från Christoffer Rungberg (M) gällande 

särskilt begåvade barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Rungberg (M) inkom den 17 december 2019 med ett 

initiativärende gällande särskilt begåvade barn. Nämnden ska nu besluta 

i ärendet.  

 

Yrkanden 

Christoffer Rungberg (M): Lägg till initiativärendet i den strategiska 

planen. 

 

Maria Pasanen (SD) Olle Olsson (KD): Bifall till Christoffer Rungbergs 

yrkande.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungbergs (M) yrkande och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga initiativärendet till den 

strategiska planen.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef skola 
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§ 53 Dnr 2020-000051  

Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD) gällande 

att inte anpassa verksamheter utan att det prövas.  

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) inkom den 19 februari 2020 med ett 

initiativärende gällande att inte anpassa verksamheten. Under sittande 

sammanträde dras ärendet tillbaka av Sverigedemokraterna.  
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§ 54 Dnr 2020-000050  

Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD) gällande 

remissinstanser  

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) inkom den 19 februari 2020 med ett 

initiativärende gällande remissinstanser. Under sittande sammanträde 

dras ärendet tillbaka av Sverigedemokraterna.  
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§ 55 Dnr 2020-000024  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-05-01 till 2020-05-31.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-08  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - maj 2020 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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§ 56 Dnr 2020-000025  

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro 

utreds - VT 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro 

utreds. Förteckning redovisar anmälningar mellan 2020-05-01 till 2020-

05-31.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-09 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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§ 57 Dnr 2020-000040  

Rapport från förtroendevalda 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar om träffen med ordförandenätverket BUN i 

FyrBoDal där de bland annat diskuterade Vi-projektet samt samarbete 

med friskolor utifrån ny statlig utredning. Hon informerar också att 

presidiet bestämt att de ska ha ett extra beredningsmöte i augusti.  

 

Powerpoints från träffarna läggs till nämndens digitala mapp.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 58 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen ny information har tillkommit sedan senaste nämndsmöte.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 59 Dnr 2020-000002  

Ekonomi-information - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonomen informerar om kostnader med anledning av covid-

19. Hon informerar också om olika satsningar från staten.  När det gäller 

bidrag har barn- och utbildning fått avslag på ansökan om bidrag för 

säkerhetshöjande åtgärder, man har också fått mindre bidrag gällande 

åtgärden för mindre barngrupper. Man inväntar också svar från staten 

kring vissa andra bidrag. 

 

På grund av yttre påverkansfaktorer ändras årsprognosen från -2 360 tkr 

till -3 360 tkr. 

 

Powerpoints från informationen läggs i nämndens digitala mapp.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 60 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om sommarens annorlunda 

skolavslutningar, det har funnits ett stort engagemang från personalen 

att göra det så bra som möjligt. Hon informerar om hur det går med de 

olika renoveringarna. 

 

Vidare redovisar förvaltningschefen hur förvaltningen samverkar med 

andra aktörer kring det förebyggande arbetet. Detta har också skickats 

till revisorerna efter vad förstudien avseende psykisk ohälsa bland barn 

och unga påvisade. 

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieundervisningen ska 

återgå till normal undervisning till hösten. Detta innebär att förvaltningen 

måste sätta in liknande åtgärder på gymnasie- och vuxenutbildningen 

som man har på grundskolan.   

 

Powerpoints från informationen läggs i nämndens digitala mapp.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 61 Dnr 2020-000124  

Initiativärende från SD med anledning av 

besparingsåtgärder i budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna inkom under sammanträdet med ett 

initiativärende.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte behandla ärendet under 

dagens sammanträde.    

 

Yrkanden 

SD-gruppen: Ge förvaltningen i uppdrag att omgående avbryta 

avvecklingen av dagbarnvårdarna på ”sagoslottet” till dess att det finns 

en tagen budget i KF i september. 

 

Ge förvaltningen i uppdrag att fortlöpande ge presidiet i BUN information 

om ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller ej 

och finner att nämnden beslutar att inte behandla ärendet. 

 

Votering begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande 

propositionsordning: 

 

Ja: Ärendet behandlas idag. 

Nej: Ärendet behandlas inte idag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omröstningsresultat 

 Ja-röster: 4 

Nej-röster: 5 

Avstår: 1   

 

 

 Ja Nej Avstår 

Johanna Espenkrona (M)  X  

Christoffer Rungberg (M)  X  

Karin Blomstrand (L)  X  

Mathias Johansson (SD) X   

Louise Skaarnes (SD) X   

Maria Pasanen (SD) X   

Caritha Jacobsson (S)  X  

Leif Karlsson (S)  X  

Lars-Göran Sunesson (C)   X 

Olle Olsson (KD) X   

Resultat 4 5 1 
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Forts § 61 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte behandla ärendet under 

dagens sammanträde.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation från SD-gruppen 

Reservation från Olle Olsson (KD)  
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