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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
Anslaget sätts upp: 2022-03-15             Anslaget tas ned: 2022-04-05 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-03-09 kl. 09.02-10.38 

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

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Christina Persson, skolchef förskola 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
 
 

Paragrafer 
§§ 14-17 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-14 klockan 17.00.  
 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

§ 14/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 15/22 Information - Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
 

§ 16/22 Remissyttrande mål och budget 2023-2026  

§ 17/22 Övriga frågor 
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Fastställande av dagordning 
 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hur förvaltningen planerar för eventuellt 
mottagande av ukrainska barn med tanke på nuvarande situation.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ryska barns situation och välmående i 
kommunen, med hänvisning till nuvarande situationen i Europa.   

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande att bjuda in barn- och ungdomsenheten från 
socialförvaltningen.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande korta nämnder.  

Med ovanstående förändringar fastställer arbetsutskottet dagordningen.  
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§ 15/22  

Information - Ny förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningens nya förvaltningschef, Pär Olsson, presenterar sig. 
Arbetsutskottet hälsar Pär Olsson välkommen.  
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§ 16/22 BUN/2022/0002/041- 

Remissyttrande mål och budget 2023-2026 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över mål och budget 2023-2026 som sitt eget och att överlämna det till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande, 
med hänvisning till att underlaget skickades ut sent.   

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ett kommunbidrag på 599,6 mnkr för 2023. Budgetramen för 
2022 uppgår till 578,4 mnkr vilket medför en uppräkning på 21,2 mnkr. I uppräkningen ingår 
ersättning för pris- och lönekompensation som är i paritet med Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) index för arbetskraft och övrig förbrukning. Dock ingår inte ersättning för ökade 
kapitalkostnader, tillkommande hyres- och lokalkostnader samt ökade platsköp.  
 
Investeringsramen föreslås uppgå till 11+10+13+7 mnkr årligen under perioden 2023–2026. 
Osäkerheter att ta höjd för inför planeringsperioden är effekter av coronapandemin och tidigare års 
besparingar i nämndens verksamheter och hur detta kommer att påverka resultat och likvärdighet 
inom nämndens ansvarsområde. Andra utmaningar för nämnden är att platsbrist och behov av 
tillkommande lokaler samt fortsatta behov av digital utveckling framöver kommer driva kostnader. 
Dessa kostnader riskerar att skapa underskott utifrån nuvarande tilldelning av kommunbidrag. 
Ekonomisk och organisatorisk påverkan av en eventuell nyetablering av friskola är också något att ta 
hänsyn till. Till det slutgiltiga budgetförslaget för 2023 bör volymkompensation för elever inom 
fritidshem adderas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över mål och 
budget 2023-2026 som sitt eget och att överlämna det till kommunstyrelsen. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0002/041-2 
Bilaga 1, Remissyttrande över mål och budget 2023-2026 
Bilaga 2, Remiss Alliansens budgetdirektiv 2023-2026 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunikatör  
Controller  
Avdelningschefer BUF 
Akt 
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§ 17/22  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hur förvaltningen planerar för eventuellt 
mottagande av ukrainska barn med tanke på nuvarande situation. Christina Persson, skolchef 
förskola, svarar att hon förbereder en beredskapsplan och att det finns en upparbetad rutin kring 
asylsökande barn som söker plats.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ryska barns situation och välmående i 
kommunen, med hänvisning till nuvarande situationen i Europa. Annika Setterquist, skolchef grund- 
och grundsärskola, svarar på frågan och att värdegrundsarbetet är av yttersta vikt.    

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande att bjuda in barn- och ungdomsenheten från 
socialförvaltningen till nämnd. Marcus Svinhufvud, (M), föreslår att frågan kring orosanmälningar 
med mera kan utvecklas till temadagen i april med tema Nynäshamnsmodellen.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande korta nämnder, där hon önskar att det ska 
finnas tid för diskussion de gånger möten är korta. Ordförande föreslår att en enbart politisk 
diskussion kan föras efter avslutad nämnd.  
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