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Plats och tid Digitalt via Microsoft Teams, onsdagen den 16 juni 2021 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Andrej Schönbäck (M), Ordförande 
Pia Trollehjelm (SD), 1:e vice ordförande 
Bo Blixt (S) 
Stefan Svalö (S) 
 
 
Irene Nilsson (SD) för Nathalie Svaneborn (SD) 
Lars Hein (SD) för Lise-Lott Johansson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) för Linda Farrelly (M) 
Patrik Söderberg (S) för Kenneth Bolinder (-) 
 
 

Göran Palmkvist (M) 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
 

Ersättare Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Anita Blixt () 
 

Patricia Brorsson (M) 
Ingegärd Berglund (KD) 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Hannah Jörnestad, nämndsekreterare 
Darko Puljic, controller, digitalt i §§ 65-66 

 

Justerare Pia Trollehjelm 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Mejerigatan 3, 2021-06-18 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Hannah Jörnestad 

Paragrafer §§ 61-69 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Andrej Schönbäck 

 

 

 
 
Justerare  

Pia Trollehjelm 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Anslaget är uppsatt  2021-06-21 – 2021-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Hannah Jörnestad 
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§ 61 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren genomför upprop och finner att det är tolv 
tjänstgörande ledamöter närvarande. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att mötet har tolv tjänstgörande ledamöter närvarande.      
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§ 62 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Pia Trollehjelm (SD). Förslag till 
justering av protokoll är 2021-06-18 på kommunhuset, Mejerigatan 3      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Pia Trollehjelm (SD) är justerare och att justering av protokoll sker  
2021-06-18 på kommunhuset, Mejerigatan 3.       
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§ 63 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-06-09.      
      
Bo Blixt (S) önskar ett tillägg till punkt nr. 8: samt val av ny ledamot. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner den föreslagna dagordningen med tillägg till punkt nr. 8.      
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§ 64 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar rörande nuläget kring Covid-
19.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 
Lägesbild 210531 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott att tacka för 
informationen. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

tackar för informationen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 
Lägesbild 210531 
Protokollsutdrag 2021-06-07 § 58 Information - Corona 
Lägesbild 210607 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.    
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§ 65 Dnr 2021-00052  

Ekonomisk månadsrapport maj 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -303 tkr efter 
perioden januari-maj i vid jämförelse mot periodiserad budget. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är 212 070 tkr.  
Nämndens prognostiserade underskottet för 2021 redovisades till nämnden 
i samband med tertialrapporten för årets första fyra månader. Enligt 
prognosen bedöms underskottet landa på 4 mnkr. I samband med 
tertialavstämningen beslutade nämnden om en åtgärdsplan för budget i 
balans. Förvaltningen kommer att genomföra insatserna i planen.   
      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15 
Ekonomisk rapport maj 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med 
maj 2021. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk 
månadsrapport till och med maj 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15 
Ekonomisk rapport maj 2021 
Protokollsutdrag 2021-06-16 § 63 Ekonomi 2021      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ekonomisk månadsrapport till och med maj 2021.      
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§ 66 Dnr 2021-00153  

Budget 2022 

Sammanfattning 

En preliminär nämndbudget för barn- och utbildningsnämnden 2022 har 
utarbetats. Under budgetår 2021 bedömer förvaltningen att befintlig budget 
inte räcker till för de utgifter förvaltningen har. Med preliminär budgetram för 
2022 som är en generell uppräkning, reducerat med 2 mnkr för kost är 
bedömningen att förvaltningen behöver reducera en del tjänster som riktar 
sig till invånaren. För att uppnå budget i balans under 2022 behöver 
förvaltningen effektivisera icke lagstyrd verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 
Budgetskrivelse 2022 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta att överlämna budgetskrivelse 2022 till den 
fortsatta budgetberedningen.    
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att överlämna 
budgetskrivelse 2022 till den fortsatta budgetberedningen.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 
Budgetskrivelse 2022 
Protokollsutdrag 2021-06-07 § 59 Budget 2022 
 

Ajournering 19:05 – 19:26 
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Deltar inte i beslutet 

Stefan Svalö (S), Bo Blixt (S), Madeleine Landin (S), Håkan Olsson (S) och 
Patrik Söderberg (S) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

överlämnar budgetskrivelse 2022 till den fortsatta budgetberedningen i 
Kommunstyrelsen.    
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§ 67 Dnr 2021-00018  

Attestlista barn- och utbildningsförvaltningen 2021 

Sammanfattning 

Attestlista för barn- och utbildningsförvaltningen har reviderats. 
      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 
Attestlista Barn och Utbildning 202106 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna reviderad attestlista för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna reviderad attestlista för 
barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 
Attestlista Barn och Utbildning 202106 
Protokollsutdrag 2021-06-16 § 64 Attestlista Barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner reviderad attestlista för barn- och utbildningsförvaltningen.      
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§ 68 Dnr 2021-00158  

Avsägelse från Kenneth Bolinder gällande uppdraget 
som ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott samt val av ny ledamot 

Sammanfattning 

Kenneth Bolinder (-) har 2021-05-26 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 
Ärendet kompletteras med val av ny ledamot. 
 
Bo Blixt (S) föreslår Stefan Svalö (S) som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2021-05-26 
 

Yrkande 

Håkan Olsson (S): 

Yrkar bifall till Bo Blixts förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

befriar Kenneth Bolinder (-) från uppdraget och lägger ett tack till protokollet.   
 
utser Stefan Svalö (S) att ingå i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
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§ 69 Dnr 2021-00037  

Redovisning av delegationsbeslut socialtjänsten 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning.   
Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden omprövar 
eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och 
utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 
ärendet och fatta beslut.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09 
Delegationsbeslut sekretess maj 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet delegationsbeslut sekretess maj 2021.   
 
 

 

 

 


