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Plats och tid Digitalt via Microsoft Teams, onsdagen den 25 augusti 2021 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Kenneth Bolinder (-), Ordförande 
Andrej Schönbäck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
Håkan Olsson (S) 
 
 
 
Lars Hein (SD) för Nathalie Svaneborn (SD) 
Irene Nilsson (SD) för Göran Palmkvist (M) från § 78 
 
 
 

Linda Farrelly (M) 
Patrik Söderberg (S) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
 

Ersättare Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Nils-Erik Sandberg (S) 
 

Ingegärd Berglund (KD) 
Catarina Leo (S) 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Hannah Jörnestad, nämndsekreterare 
Sven Wolt, biträdande rektor Jens Billeskolan,  
digitalt i § 77 
Karna Winqvist, rektor Jens Billeskolan, digitalt i § 77 
Vlatka Glumac, verksamhetschef, digitalt 
Erika Blücher, kvalitetschef, digitalt 
Ulrik Ahlm, administrativ chef, digitalt 
 

 

Justerare Pia Trollehjelm 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-08-27 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Hannah Jörnestad 

Paragrafer §§ 74-85 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Pia Trollehjelm 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Anslaget är uppsatt  2021-08-30 – 2021-09-21  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Hannah Jörnestad 
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§ 74 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren genomför upprop och finner att det är elva ledamöter 
närvarande.      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att mötet har elva tjänstgörande ledamöter närvarande.         
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§ 75 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Pia Trollehjelm (SD). Förslag till 
justering av protokoll är 2021-08-27 på kommunhuset, Mejerigatan 3.      
      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Pia Trollehjelm (SD) är justerare och att justering sker 2021-08-27 på 
kommunhuset, Mejerigatan 3.       
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§ 76 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-08-25.      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner den föreslagna dagordningen.       
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§ 77 Dnr 2021-00185  

Information - Jens Billeskolan 

Sammanfattning 

Rektor Sven Wolt och biträdande rektor Karna Winqvist informerar om Jens 
Billesskolans nya organisation och planering framåt.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.   
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§ 78 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om läget rörande Corona. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 
Lägesbild 210809 
 

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 2021-08-09 
Lägesbild 210809 
Lägesbild 210816 
Protokollsutdrag 2021-08-16 § 68 Information - Corona 
      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.       
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§ 79 Dnr 2021-00186  

Information - Övergripande förvaltningsorganisation 

Sammanfattning 

Förvaltningschef, Madeleine Peyron, tillsammans med kvalitetschef Erika 
Blücher, verksamhetschef Vlatka Glumac och administrativ 
chef/verksamhetschef Ulrik Ahlm, informerar om övergripande 
förvaltningsorganisation.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.   
 
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (15) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 80 Dnr 2021-00052  

Ekonomisk månadsrapport juli 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -6 137 tkr efter 
perioden januari-juli i vid jämförelse mot periodiserad budget. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är 291 917 tkr. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna är i balans. De 
förvaltningsövergripande kostnaderna går med ett sammanlagt överskott på 
+3 178 tkr. Huvudförklaringen till överskottet är återhållsamhet avseende 
inköp (+2 000 tkr), lägre lönekostnader (+800 tkr) för den centrala 
administrationen samt lägre kapitalkostnader än förväntat. 
De interna kostnader (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med 3 039 tkr 
bättre i jämförelse mot periodiserad budget. Det beror på ett överskott av 
volymerna som har sin grund i befolkningsprognosen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17 
Ekonomisk rapport Juli 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för budget i balans för de ekonomiska 
enheter som uppvisar underskott.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (15) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17 
Ekonomisk rapport Juli 2021 
Protokollsutdrag 2021-08-25 § 73 Ekonomi 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

ger förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för budget i balans för 
de ekonomiska enheter som uppvisar underskott.       
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§ 81 Dnr 2021-00018  

Attestlista Barn- och utbildningsförvaltningen 2021 

Sammanfattning 

Attestlista för barn- och utbildningsförvaltningen har reviderats.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 
Attestlista Barn och Utbildning 202108 
 

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 2021-08-09 
Attestlista Barn och Utbildning 202108 
Protokollsutdrag 2021-08-16 § 69 Attestlista Barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner reviderad attestlista för barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 82 Dnr 2021-00169  

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) gällande 
uppdragen som ledamot och 1:e vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott samt val av ny 
ledamot 

Sammanfattning 

Pia Trollehjelm (SD) har 2021-08-04 inkommit med avsägelse gällande 
uppdragen som ledamot och 1:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. Därav behöver det väljas in en ny 
ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Som ny ledamot föreslås Kenneth Bolinder (-). 
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2021-08-04      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

befriar Pia Trollehjelm (SD) från uppdragen och utser Kenneth Bolinder (-) 
till ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
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§ 83 Dnr 2021-00170  

Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) gällande 
uppdraget som ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott samt val av ny 
ordförande 

Sammanfattning 

Andrej Schönbäck (M) har 2021-08-16 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
Därav behöver det väljas en ny ordförande till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Som ny ordförande föreslås Kenneth Bolinder (-). 
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2021-08-16      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

befriar Andrej Schönbäck (M) från uppdraget och utser Kenneth Bolinder (-) 
till ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
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§ 84 Dnr 2021-00212  

Val av 1:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Pia Trollehjelm (SD) har avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Därav behöver det väljas en 
ny 1:e vice ordförande till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Som ny 1:e vice ordförande föreslås Andrej Schönbäck (M). 
      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

utser Andrej Schönbäck (M) till 1:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.  
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§ 85 Dnr 2021-00213  

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott (SD) 

Sammanfattning 

Lise-Lott Johansson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott. Därav behöver det väljas en ny 
ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Som ny ersättare föreslås Pia Trollehjelm (SD). 
      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

utser Pia Trollehjelm (SD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 

 

 

 


