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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-11  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-05-11 
Anslaget sätts upp: 2022-05-16             Anslaget tas ned: 2022-06-07 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund och Teams 2022-05-11 kl. 08.30-09.59 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande  
  

Övriga deltagare 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 
  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 24-31 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-13, klockan 12.00. 

 

Underskrifter 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(12) 
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2022-05-11  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Val av justerare 
 

§ 24/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 25/22 Information - Delårsrapport tertialuppföljning 1 2022 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 26/22 Uppsägning lokal i fastigheten Lundby 1:288. Dagbarnvård  
§ 27/22 Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2023  
§ 28/22 Svar på e-förslag - Kombinera skolskjuts med fritidshem  
§ 29/22 Svar på väckt ärende - Ändring i delegationsordningen gällande återtagning av 

delegation på samtliga punkter som är delegerade till arbetsutskottet 
 

§ 30/22 Information - Samråd för Ändring av detaljplan för Björsta  2:26 m.fl 
 

§ 31/22 Övriga frågor 
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§ 24/22 

Fastställande av dagordning 
 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hemundervisning för elever med problematisk 
skolfrånvaro.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hyra Stormogården.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 25/22  

Information - Delårsrapport tertialuppföljning 1 2022 
Marcus Svinhufvud, (M), ger en kort redovisning av den ekonomiska sammanfattningen utifrån en 
tidigare dragning. Till nämndsammanträdet den 25 maj kommer nämnden att få underlag samt en 
presentation från förvaltningen.   
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§ 26/22 BUN/2022/0016/290 

Uppsägning lokal i fastigheten Lundby 1:288. Dagbarnvård 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott säger upp dagbarnvårdarnas lokal i fastigheten Lundby 
1:288. 

Ärendet 
I norra Sorunda har det bedrivits pedagogisk omsorg av tre dagbarnvårdare i en lokal på fastigheten 
Lundby 1:288 sedan 2001.  Under senare tid har dagbarnvårdare slutat bland annat på grund av 
pension.  Efter 30 juni 2022 kommer ingen verksamhet bedrivas i lokalen och därmed bör den sägas 
upp med omedelbar verkan. Uppsägningstid är nio månader.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott säger upp dagbarnvårdarnas lokal i fastigheten Lundby 
1:288.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0016/290-4 
 

Skickas till 
Skolchef förskola 
Ansvarig rektor 
Lokalsamordnare 
Akt 
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§ 27/22 BUN/2022/0002/041 

Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2023 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan för 2023. 

Protokollsanteckningar  
Gill Lagerberg, (S), önskar föra till protokollet att hon anser att arbetet för nästkommande 
verksamhetsplan bör bygga på en analys av föregående. Denna analys bör presenteras vid första 
tillfället med arbetsgruppen. Tobias Östring, (L), stödjer förslaget.  

Ärendet 
Verksamhetsplanen är tillsammans med internbudgeten nämndens viktigaste styrdokument. Att 
verksamhetsplanen har en tydlig förankring såväl politiskt som i de verksamheter som nämnden 
ansvarar för är därför viktigt. De senaste åren har barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 
utarbetats i en arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningsledning, fackliga 
organisationer och representation från politiken. Syftet med modellen har varit att skapa dialog 
mellan politik, förvaltning, fackliga organisationer och verksamhet där politiska visioner och mål kan 
diskuteras i relation till verksamheternas förutsättningar och behov. För att tydliggöra förankringen 
med verksamheterna och för att öka representationen av medarbetare i arbetet med utarbetande av 
verksamhetsplan har avdelningarna under föregående år uppmanats att utse remissgrupper vilka 
har till uppgift att inkomma med inspel till de förslag som utarbetas i arbetsgruppen. För att 
ytterligare fördjupa och förstärka förankringen av planen föreslås att barn-och ungdomsperspektivet 
får än större utrymme och att representation av elever i processen ska ingå. Förvaltningens förslag 
till arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan för 2023 innebär att en arbetsgrupp med 
representation ifrån politiken, förvaltningsledning och elever utses. Följande representanter föreslås 
ingå: 

1. Nämndens ordförande 
2. Nämndens vice ordförande 
3. Nämndens andre vice ordförande 
4. Samtliga deltagare i förvaltningens ledningsgrupp (förvaltningschef, avdelningschefer, 

enhetschef kulturskolan, kvalitetscontroller, kommunikatör, ekonomicontroller, HR-partner) 
5. Fackliga representanter (representerade fackförbund ca 5-6 st.) 

Arbetsprocessen sker i workshopform vid tre tillfällen, där förvaltningschef ansvarar för att leda och 
strukturera arbetet. Arbetsprocessen innebär och kräver ett mycket aktivt deltagande av samtliga 
representanter i arbetsgruppen och för att eftersträva ett dynamiskt och kreativt arbete sker mötena 
fysiskt på plats (dock ej det första inledande mötet som syftar till att klargöra själva styrkedjan samt 
informera om kommande process). Hybridmöten, med deltagare både på plats och på Teams är 
därför inte aktuellt i just detta arbete.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till arbetssätt för 
framtagande av verksamhetsplan för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0002/041-5 
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Skickas till 
Avdelningschefer BUF 
Fackliga organisationer 
Akt 
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§ 28/22 BUN/2021/0252/061 

Svar på e-förslag - Kombinera skolskjuts med fritidshem 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse e-förslaget besvarat.  

Ärendet 
Den 7 december 2021 inkom ett e-förslag till barn- och utbildningsförvaltningen gällande att 
kombinera skolskjuts med fritidshem. E-förslaget vidarebefordrades av kommunstyrelseförvaltningen 
då det fått 30 röster eller mer enligt kommunens regler för e-förslag.  
 
Förslagsställaren beskriver att vårdnadshavare blir nekade skolskjuts vid en fritidshemsplacering och 
beskriver två scenarion varav det ena handlar om skilda vårdnadshavare med delad vårdnad samt 
ensamstående vårdnadshavare med skiftande arbetstider. Förvaltningen föreslår ingen ändring i 
enlighet med e-förslaget utan att det i och med förvaltningens 
bedömning ovan ska anses besvarat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse e-förslaget besvarat.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0252/061-2 
Bilaga 1, E-förslag, kombinera skolskjuts med fritids 
 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Akt 
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§ 29/22 BUN/2021/0246/002 

Svar på väckt ärende - Ändring i delegationsordningen 
gällande återtagning av delegation på samtliga punkter som är 
delegerade till arbetsutskottet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget om att 
samtliga delegationer som är tilldelade arbetsutskottet återtas.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Den 26 november 2021 väckte Socialdemokraterna ett ärende gällande återtagning av delegation 
för punkt 5.1. i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Nämnden beslutade att 
överlämna ärendet till förvaltningen för beredning (§ 134/21). Den 27 januari 2022 väckte 
Socialdemokraterna ett nytt ärende gällande återtagning av ytterligare punkter i 
delegationsordningen som idag är delegerade till arbetsutskottet. I samband med väckandet av det 
ärendet återtog Socialdemokraterna det tidigare väckta ärendet. Nämnden beslutade att överlämna 
ärendet till förvaltningen för beredning (§ 7/22).  
 
Socialdemokraterna anger i sin skrivelse att det finns exempel under innevarande mandatperiod då 
beslut har fattats i oenighet inom arbetsutskottet gällande uppsägning och förhyrning av lokaler och 
att detta har fått konsekvenser för aktuella verksamheter. Socialdemokraterna yrkar att delegation 
till arbetsutskottet för nedanstående punkter återtas och att beslut om dessa istället fattas i nämnd.  
 

1. 4.8.1. Beslut om att ingå överenskommelse med förening om att bedriva verksamhet 
tillsammans.  

2. 5.1. Tecknande och uppsägning av internhyresavtal.  
3. 5.2. Beställning av programhandling upp till en miljon kronor.  
4. 5.3. Genomförande av verksamhetsanpassning av lokal vid ökad årshyra om högst en miljon 

kronor.  
 
Förvaltningen bedömer att beslut delegerade till arbetsutskottet medger ett effektivt beslutsfattande 
i begränsad omfattning. Förvaltningen erfar att det bereder en större flexibilitet att arbetsutskottet 
kan fatta vissa beslut och ser samtidigt effektivitetsvinster genom att det fortfarande är möjligt att 
beslutet fattas i nämnd. Ärenden har möjlighet att hanteras skyndsamt vid behov genom behandling 
vid antingen arbetsutskottets eller nämndens sammanträde. De beslut som arbetsutskottet har 
möjlighet att fatta kan svara mot verksamheternas omedelbara behov, både ur praktiskt och 
pedagogiskt hänseende. Därmed föreslår förvaltningen att ärendets yrkande om att återta samtliga 
delegationer som är tilldelade arbetsutskottet avslås.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget om att samtliga delegationer som är 
tilldelade arbetsutskottet återtas.  

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Gill Lagerberg, (S), yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

Gill Lagerberg, (S), yrkar att ärendet kompletteras till nämnden med beslut fattade i AU på 
delegation under år 2019. Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S), 
kompletteringsyrkande.  

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till förvaltningens förslag beslut.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt godkänd propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
bifaller förvaltningens förslag till beslut. Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0246/002-6 
Bilaga 1, Väckande av ärende, ändring i delegationsordningen (S) 
 

Skickas till 
Gill Lagerberg, (S)  
Akt  
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§ 30/22  

Information - Samråd för Ändring av detaljplan för Björsta 
2:26 m.fl.  
Marcus Svinhufvud, (M), informerar om ärendet. Med anledning av den korta svarstiden för 
samrådet har nämnden inte möjlighet att fatta beslut och svara, alternativet är istället ett 
ordförandebeslut. Förslag till ordförandebeslut redovisas för arbetsutskottet. Arbetsutskottet 
kommer överens om att ordförande ska skriva under beslutet och skicka in det som svar till 
samrådet. Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 31/22  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande elever med problematisk skolfrånvaro. Hur 
många elever har hemundervisning och hur arbetar förvaltningen med elevers eventuella 
kunskapstapp? Hon efterfrågar även hur många barn som sof och buf arbetar med tillsammans. 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, tar med sig frågorna till nämnden.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hyra Stormogården i förhållande till att 
ventilationen inte fungerar. Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, tar med sig 
frågan.  
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