
 

PROTOKOLL Sida 1(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-12-14 
Anslaget sätts upp: 2022-12-16             Anslaget tas ned: 2023-01-06 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Carolin Sjöstrand 

Plats och tid 
Landsort, 2022-12-14, kl. 13.00-14.45 
Ajournering 13.10-13.25 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande  
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Jimmy Norell, (M) 
Maud Sjödén, (C) 
Bengt-Göran Petersson, (KD) 
Gill Lagerberg, (S)  
Johan Forsman, (S)  
Ingrid Bergander, (S)  
Katrina Winter, (-), ersätter Emma Solander, (MP)  
Åse Hermansson (SN), ersätter Lena Dafgård, (SN) 
Rebecca Ädel, (-)  

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2.  
 

Övriga deltagare 
Se sida 2.  

Paragrafer 
§§ 126–139 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-12-14 klockan 17.00.  

Underskrifter 
 

 

Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 
 
 
 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

Carolin Sjöstrand  
Sekreterare  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 
Håkan Falk (M)  
Nicolina Båth (KD)  
Blanca Omana (S)  
Ie Frisén (S)  
Carl Marcus (SD)  
 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Marita Öberg, avdelningschef förvaltningsstab  
Christina Persson, skolchef förskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare  
Henrik Schmidt, kommunikatör  
Therese Öström, HR-partner  
Facklig representant, TCO  
Facklig representant, SACO 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 126/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 127/22 Hyreskostnad efter renovering av Tallbackaskolan 
 

§ 128/22 Nynäshamns kommuns riktlinjer för annan huvudman inom förskola och 
pedagogisk omsorg - Ansökan, placering, tillsyn och ersättning 

 

§ 129/22 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning gällande 
anmälan av beslut om tilläggsbelopp 

 

§ 130/22 Behovsanalys slöjdsalar och hemkunskapssal Gröndalsskolan  
§ 131/22 Svar på Remiss för program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns 

kommun 
 

§ 132/22 Information - Barn- och utbildningsnämndens balanslista per november 2022  

§ 133/22 Information - Resultat medarbetarundersökning 
 

§ 134/22 Information - reflektion temadag 23 november 
 

§ 135/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-12-14  
§ 136/22 Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 2022-12-14  
§ 137/22 Protokoll f-samverkan 2022-12-08  

§ 138/22 Politikerrapport 
 

§ 139/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 140/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126/22 

Fastställande av dagordning 
 

Rebecca Ädel (-) anmäler en övrig fråga gällande ett personalärende.   

Ett ärende läggs till dagordningen, Renovering av Tallbackaskolan. Ärendet läggs till dagordningen 
och tilldelas § 127. Övriga paragrafer justeras därefter.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen. 

  



 

PROTOKOLL Sida 5(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127/22 BUN/2022/0015/291 

Renovering av Tallbackaskolan  
Ärendet direktjusteras. Se separat protokoll.  

 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128/22 BUN/2022/0200/710 

Nynäshamns kommuns riktlinjer för annan huvudman inom 
förskola och pedagogisk omsorg - Ansökan, placering, tillsyn 
och ersättning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för annan huvudman inom förskola och 
pedagogisk omsorg – ansökan, placering, tillsyn och ersättning. Riktlinjerna börjar gälla från och 
med den 1 januari 2023.  

Ärendet 
Barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun har möjlighet att gå i fristående förskola eller 
pedagogisk omsorg utanför kommunen. Den fristående verksamheten ersätts då av Nynäshamns 
kommun enligt särskild fastslagen prislista för platsköp. Utöver ersättning förhåller sig fristående 
verksamheter och pedagogisk omsorg till Nynäshamns kommun bland annat genom tillsynsansvar 
och placeringsregler utöver gällande lagstiftning för fristående huvudmän.   
 
Barn- och utbildningsnämndens nu gällande riktlinjer för fristående huvudmän inom förskola och 
pedagogisk omsorg antogs den 12 november 2019 (§ 160). Gällande riktlinjer anger information om 
placering samt ersättning för de fristående verksamheterna. Det finns ett behov av att utöka 
riktlinjerna att även innefatta information om ansökan och tillsyn samt förtydliga information om 
placering och ersättning. Sammanhängande riktlinjer för andra huvudmän förtydligar information, 
förutsättningar och regelverk för samtliga verksamheter som berörs samt skapar förutsättningar för 
att arbeta likvärdigt. Vidare underlättar samlade riktlinjer administrationen på förvaltningsnivå. 
Riktlinjerna avser att gälla fristående förskolor och pedagogisk omsorg både inom kommunen samt i 
andra kommuner, vars verksamheter har barn inskrivna som är folkbokförda i Nynäshamns 
kommun.  
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för fristående huvudmän inom förskola och 
pedagogisk omsorg. Riktlinjerna behandlar ansökan, placering, ersättning och tillsyn.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för annan huvudman inom förskola och 
pedagogisk omsorg – ansökan, placering, tillsyn och ersättning. Riktlinjerna börjar gälla från och 
med den 1 januari 2023.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för annan 
huvudman inom förskola och pedagogisk omsorg – ansökan, placering, tillsyn och ersättning. 
Riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 januari 2023.  
 

Yrkanden 
Bengt-Göran Petersson, (KD), Maud Sjödén, (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0200/710–1 
Bilaga 1, Förslag till nya riktlinjer: Nynäshamns kommuns riktlinjer för annan huvudman inom 
förskola och pedagogisk omsorg - Ansökan, placering, tillsyn och ersättning 
Bilaga 2, Nu gällande riktlinjer: Nynäshamns kommuns riktlinjer gällande placeringsadministration 
för annan huvudman för förskola och annan pedagogisk verksamhet 
 

Skickas till 
Handläggare förskola  
Skolchef förskola  
Akt 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 8(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129/22 BUN/2022/0001/002 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning gällande anmälan av beslut om 
tilläggsbelopp 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen gällande anmälan av 
beslut om tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning innefattar sex beslut om tilläggsbelopp. Tre av 
dessa beslut anger att anmälan till nämnd ska ske endast vid beslut om individuella avtal om 
ersättningens storlek. Det innebär att exempelvis avslag inte rapporteras till nämnd. Förvaltningen 
föreslår att samtliga beslut om tilläggsbelopp anmäls till nämnd och att detta förtydligas i 
delegationsordningen. Förvaltningen har identifierat ett behov av att tydliggöra anmälan av beslut 
om tilläggsbelopp. I nuvarande delegationsordning står det att beslut om tilläggsbelopp i tre fall ska 
anmälas ”vid beslut om individuella avtal om ersättningens storlek”. Det är inte specificerat hur 
andra typer av beslut gällande tilläggsbelopp så som avslag ska rapporteras. Förvaltningen föreslår 
därför en förändring av beskrivningen och att samtliga beslut om tilläggsbelopp ska anmälas och att 
detta anges i delegationsordningen som ”Anmälan”. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen gällande anmälan av 
beslut om tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera 
delegationsordningen gällande anmälan av beslut om tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0001/002–181 
 

Skickas till 
Kommunikatör 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130/22 BUN/2022/0015/291 

Behovsanalys slöjdsalar och hemkunskapssal Gröndalsskolan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och överlämnar den till kommunstyrelsen 
som underlag till förstudie.  
 

Ärendet 
Efter beslut om att riva Humlegårdsskolan och lilla Gröndal flyttade dess elever in i Gröndalsskolan 
huvudbyggnad 2019. En del av projektet skolhuslyftet avsåg att tillskapa ytterligare klassrum i 
Gröndalsskolan för att få plats med tillflödet av elever. En träslöjdsal gjordes om till 2 klassrum och 
en hemkunskapssal gjordes om till ett klassrum. Skolan har därefter klarat sig med underkapacitet 
gällande träslöjdssal och hemkunskapssal. Till hösten 2023 ska ersättningsbyggnaden för lilla 
Gröndal stå klar vilket innebär att möjlighet nu finns att åtgärda kapacitetsproblemet genom att 
tillskapa en enklare träslöjdssal för de lägre årskurserna, en textilslöjdsal och en hemkunskapssal. 
Verksamheten har därför skrivit en behovsanalys där man listar de krav som ställs på dessa 
lektionssalar. Behovsanalysen ska utgöra ett underlag för förstudie där kostnader för 
hyresgästanpassning redogörs innan beslut fattas i barn- och utbildningsnämnden om huruvida 
projektet ska fortskrida. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och överlämnar den till kommunstyrelsen 
som underlag till förstudie.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen som underlag till förstudie.  
 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), Rebecca Ädel, (-), Marcus Svinhufvud, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Behovsanalys slöjd och hemkunskapssalar Gröndalsskolan 
Ritning Gröndalsskolan 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0015/291–13 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grundskola 
Ansvarig rektor 
Controller  
Lokalsamordnare 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131/22 BUN/2022/0171/012 

Svar på Remiss för program för uppföljning av privata utförare 
i Nynäshamns kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden mottog, 2022-09-08, en remiss för Program för uppföljning av 
privata utförare i Nynäshamns kommun avseende mandatperioden 2023–2026. Under våren 2022 
har kommunstyrelsen följt upp nämndernas efterlevnad av fullmäktiges program för uppföljning och 
tillsyn av privata utförare, mandatperioden 2019–2022. Kommunstyrelsens bedömning är att 
nämnderna haft en begränsad efterlevnad av programmet under senaste mandatperioden. För att 
programmet ska få större genomslag hos nämnderna för den kommande mandatperioden beslutade 
kommunfullmäktige den 12 maj 2022 (§ 80) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt 
program för uppföljning av privata utförare under mandatperioden 2023–2026 där 
kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer ska beaktas.  
 
Rekommendationerna från kommunstyrelseförvaltningen innebär följande avseende framtagande av 
programmet för uppföljning av privata utförare.   
 

1. I beslut om att anta fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
mandatperioden 2023-2026ska kommunfullmäktige även ta ställning till vilka avtal som 
initialt ska omfattas av nämndernas planer för uppföljning.  Listan måste anses vara 
preliminär eftersom att avtalen kan förändras under mandatperioden. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen ska ta fram en mall för hur planen för uppföljning ska se och 
överlämnar den till nämnderna i samband med expediering av fullmäktiges antagna 
program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023–2026. 

3. Med hjälp av kommunens kommunikationsenhet och webbansvariga bör 
kommunstyrelseförvaltningen säkerställa att det finns en lämplig sida på kommunens 
webbplats som nämnderna kan fylla på med information efter genomförda uppföljningar. 
Med stöd av kommunikationsenheten kan resultatet även i framtiden kommuniceras med 
medborgarna via andra lämpliga kanaler såsom sociala medier, lokaltidning och så vidare. 

4. I samband med att det nya programmet för uppföljning av privata utförare träder i kraft ska 
kommunstyrelseförvaltningen ansvara för att implementera programmet hos de olika 
förvaltningarna och utbilda ansvariga kring det uppdrag som åläggs nämnderna av 
fullmäktige i enlighet med programmet.  
 

Yttrande på remissen samt protokollsutdrag från nämnden ska vara kommunstyrelseförvaltningen till 
handa senast 18 december 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
svar på remissen som sitt eget.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0171/012-2  
Bilaga 1, Remissvar, Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns kommun 
mandatperioden 2023–2026 
Bilaga 2, Rapport, uppföljning av efterlevnad av fullmäktiges program  
Bilaga 3, Program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2019-2022 
Bilaga 4, Förslag till program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023-2026  
Bilaga 5, Remiss, Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns kommun 
mandatperioden 2023–2026 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132/22  

Information - Barn- och utbildningsnämndens balanslista per 
november 2022 
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med kallelse till sammanträde tagit del av nämndens 
balanslista för år 2022, per november 2022. Nämnden har möjlighet att inkomma med frågor.  

Gill Lagerberg, (S), gör ett medskick att balanslistan bör kompletteras med ett förtydligande av vilka 
beslut som ännu inte har implementerats och vilka som är klara.  

 

 

 

 

§ 133/22  

Information - Resultat medarbetarundersökning 
Pär Olsson, förvaltningschef, informerar om resultat från barn- och utbildningsförvaltningens 
medarbetarundersökning. Vidare beskriver han att förvaltningen ska ta fram en handlingsplan 
utifrån resultaten, vilket presenteras för nämnden under våren. Nämnden har också möjlighet att 
ställa frågor.  

 

 

 

 

 

 

§ 134/22  

Information - reflektion temadag 23 november 
Den 23 november 2022 genomförde nämnden en gemensam temadag tillsammans med 
socialnämnden. Under denna punkt ges nämnden möjlighet att reflektera kring temadagen och 
inkomma med kommentarer och eventuella synpunkter samt idéer för kommande planering. Det går 
också bra att inkomma med eventuella kommentarer i efterhand.  
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§ 135/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Ärendet 
1. Rapport nr 93/22 (BUN/2022/0001/002-193) delegationsbeslut 2022-07-13, gällande 

tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

2. Rapport nr 94/22 (BUN/2022/0001/002-194), delegationsbeslut 2022-11-23 gällande tre 
beslut om tilläggsbelopp enligt delegationsförteckningsnummer 11.2.5.  

 
3. Rapport nr 95/22 (BUN/2022/0001/002-197), delegationsbeslut 2022-11-01-2022-11-29 

gällande placering i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.  
 

4. Investeringsbeslut (BUN/2021/0002/041-73), delegationsbeslut 2022-10-26, gällande 
mörkläggningsgardiner enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

5. Investeringsbeslut (BUN/2021/0002/041-74), delegationsbeslut 2022-10-26 gällande 
anpassning av el enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

6. Investeringsbeslut (BUN/2021/0002/041-72), delegationsbeslut 2022-10-26 gällande möbler 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

7. Investeringsbeslut (BUN/2021/0002/041-75), delegationsbeslut 2022-10-26 gällande 
lokalanpassning enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

8. Investeringsbeslut (BUN/2021/002/041-75), delegationsbeslut 2022-11-20 gällande 
dragskåp enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

9. Investeringsbeslut (BUN/2021/002/041-77), delegationsbeslut 2022-08-30 gällande 
klassrumsinredning enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  

 
10. Investeringsbeslut (BUN/2021/002/041-78), delegationsbeslut 2022-11-25, gällande 

klassrumsinredning enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

11. Investeringsbeslut (BUN/2021/002/041-79), delegationsbeslut 2022-11-25, gällande 
klassrumsinredning enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

12. Investeringsbeslut (BUN/2021/0002/041-80), delegationsbeslut 2022-11-24, gällande 
musikinstrument enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

13. Rapport nr 97/22 (BUN/2022/0001/002-200), delegationsbeslut 2022-12-09 gällande två 
beslut om tilläggsbelopp enligt delegationsförteckningsnummer 11.2.5.  

- 

Skickas till 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 
2022-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga de redovisade förslagen, klagomålen och 
synpunkterna till handlingarna.  
 

Ärendet 
1. Synpunkt gällande avståndstagande från nazism, inkom 2022-11-18, svar 2022-11-23.  
2. Klagomål gällande brist i verksamhet pedagogisk omsorg, inkom 2022-11-15, svar 2022-11-

15.  
3. Klagomål gällande politiker, inkom 2022-11-18, svar 2022-11-20.  
4. Klagomål/kränkande behandling förskola, inkom 2022-11-24, svar 2022-11-28.  
5. Klagomål gällande personalärende, inkom 2022-11-29, svar 2022-11-29.  
6. Synpunkt gällande information, inkom 2022-11-25, svar 2022-11-26.  
7. Klagomål gällande blockering av brandväg, inkom 2022-11-29, svar 2022-12-01.  

 
 

 

Skickas till 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan 2022-12-08 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från f-samverkan samt 
skyddskommittémöte 2022-12-08 till handlingarna.  
 

Ärendet 
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från f-samverkan samt 
skyddskommittémöte med fackliga ombud 2022-12-08. 

 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-12-08 
Bilaga 2, protokoll skyddskommittémöte 2022-12-08 

Skickas till 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138/22  

Politikerrapport 
Inga politikerrapporter anmäldes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Pär Olsson, förvaltningschef, informerar bland annat om:  

- En sammanfattning av arbetet under år 2022.  
- En beskrivning av det framåtsyftande arbetet 2023, gällande bland annat projekt med 

Skolverket inom digitalisering samt resurser via omställningsfonden.  
- Barn och elevers demokratiska inflytande, bland annat besök från barn och elever vid 

ledningsgrupp och skyddskommitté.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140/22  

Övriga frågor 
Rebecca Ädel (-) anmäler en övrig fråga gällande ett personalärende. Pär Olsson, förvaltningschef, 
svarar på frågan.   
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