
 

PROTOKOLL Sida 1(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-04-20 
Anslaget sätts upp: 2022-04-26             Anslaget tas ned: 2022-05-17 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande  

Plats och tid 
Landsort, 2022-04-20 kl. 13.05-15.59 

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

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2.    
 

Övriga deltagare 
Se sida 2.  

 

Paragrafer 
§§ 42-54 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-04-25, klockan 10.00.  

 

Underskrifter 
 

 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

  
 

 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 
Eva Hartell (L) 
Håkan Falk (M)  
Linnea Johansson (KD)  
Amanda Hedström (S)  
Linda Walkeby (S) 
Åse Hermansson (SN) §§ 45–52 
Katrina Winter (V)  
 Carl Marcus (SD) 
 

 

 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Christina Persson, skolchef förskola  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Henrik Schmidt, kommunikatör  
Åsa Nyberg, statistiker, §§ 42-43 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare  
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
Personalrepresentant, TCO 
 
  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 42/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 43/22 Information - medborgarundersökningen 2022 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 44/22 Remissyttrande till Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som 
huvudman- Raoul Wallenbergskolorna AB 

 

§ 45/22 Investering i elevdatorer för höstterminen 2022  
§ 46/22 Yttrande över remiss - Revidering av taxa för kopia av allmän handling  

§ 47/22 Information - uppföljning legitimation och behörighet 
 

§ 48/22 Information - lokal uppföljning riktlinjer för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

 

  Beslutspunkter 
 

§ 49/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-04-20  
§ 50/22 Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 2022-04-20  
§ 51/22 Protokoll f-samverkan 2022-04-07  

§ 52/22 Politikerrapport 
 

§ 53/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 54/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42/22 

Fastställande av dagordning 
 

Lena Poolsaar, (M), anmäler en övrig fråga gällande nya läroplanen samt nya betygskriterier.  

Carl Marcus, (SD), och Rebecca Ädel, (SD) anmäler politikerrapport.   

Ingrid Bergander, (S), anmäler en övrig fråga gällande skolpeng i Stockholm stad, med hänvisning 
till ett tidigare ärende.  

Rebecca Ädel, (SD), anmäler en övrig fråga gällande Viaskolan.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ändrade elevuppgifter.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande det tidigare väckta ärendet angående 
delegationsordningen.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43/22  

Information - medborgarundersökningen 2022 
Åsa Nyberg, statistiker, informerar om den medborgarundersökning som genomfördes i slutet av år 
2021. Frågorna som medborgarna har besvarat handlar bland annat om trygghet och förtroende. 
Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.  

  



 

PROTOKOLL Sida 6(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44/22 BUN/2022/0040/619 

Remissyttrande till Skolinspektionen avseende ansökan om 
godkännande som huvudman- Raoul Wallenbergskolorna AB 
Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.  

 
  



 

PROTOKOLL Sida 7(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45/22 BUN/2021/0002/041 

Investering i elevdatorer för höstterminen 2022 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investering i 200 elevdatorer.  

Ärendet 
I grundskolan tillämpas en modell där eleverna i årskurs 6–9 får låna en dator under sin studietid för 
undervisningssyften. Datorerna köps in centralt på barn- och utbildningsförvaltningen och fördelas 
till verksamheterna efter elevantal. Inför hösten 2022 finns behov av att göra ett köp av 200 datorer 
för att täcka behoven som beräknas uppstå. Kostnaden för datorerna blir enligt aktuellt ramavtal 
739 800 kronor. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska beslut om investeringar till ett belopp mellan 
10-400 prisbasbelopp (486 tkr – 2,43 mnkr) beslutas av verksamhetsansvarig nämnd. 
Investeringsmedel har avsatts i investeringsbudgeten för 2022 för inköp av elevdatorer enligt det 
beskrivna arbetssättet. 

Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad första året om 247 000 kronor beräknat på en 
avskrivningstid på 3 år och en ränta på 1%. Projekts ansvar är 710801 och projektets övergripande 
verksamhetskod är 4312. Investeringen beräknas kunna avslutas den 15 juni 2022.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investering i 200 elevdatorer.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investering i 200 
elevdatorer.  
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – BUN/2021/0002/041-18 
Bilaga 1. Investeringskalkyl inför beslut elevdatorer hösttermin 2022 
 

Skickas till 
Investeringscontroller 
Skolchef grundskola 
Controller Buf 
IKT-enheten 
IT-strateg Buf 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46/22 BUN/2022/0045/003 

Yttrande över remiss - Revidering av taxa för kopia av allmän 
handling 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen inkom den 22 februari 2022 med en remiss till barn- och 
utbildningsnämnden gällande revidering av taxa för kopia av allmän handling. Remissen har skickats 
till samtliga nämnder och de ombeds yttra sig senast den 30 april 2022.  
 
Enligt offentlighetslagstiftningen har allmänheten rätt att gratis ta del av allmänna handlingar i 
myndighetens lokaler. Däremot har myndigheter rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar. 
För kommunala myndigheter krävs dock att fullmäktige har fastställt en taxa innan en avgift kan tas 
ut. Den avgift som myndigheterna tar ut ska täcka kostnader för kopiering, material och 
expediering. Däremot får inte kostnader för tiden det tar att plocka fram handlingen eller sortera 
tillbaka den ingå i avgiften.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering innebär att tillämpningsanvisningen har 
förtydligats och uppdaterats samt att antalet gratis sidor att begära ut ökar från nuvarande 19 sidor 
till 99 sidor. Anledningen till förslaget om revideringen av antalet gratis sidor beskrivs vara att 
kostnaden för arbetet med att hantera betalning för dryga 19 sidor överstiger det fakturerade 
beloppet. Antalet sidor som kan begäras ut gratis föreslås därför höjas till en nivå där kostnaden för 
kopiering motiverar arbetet med att fakturera för kopian.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Yrkanden 
Bengt-Göran Peterson, (KD) och Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0045/003-2 
 

Skickas till 
Kommunarkivet 
Kommunstyrelsen 
Akt 
  



 

PROTOKOLL Sida 9(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47/22  

Information - uppföljning legitimation och behörighet 
Pär Olsson, förvaltningschef, återrapporterar den uppföljning av legitimation och behörighet bland 
lärare inom kommunen. Föredraget syftar till att verka som en uppföljning av uppdraget i 
verksamhetsplanen 2022. Han informerar bland annat om definitionen av behörighet respektive 
legitimation, andel legitimerade lärare i länet, riket och kommunen samt forskning i ämnet. 
Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48/22  

Information - lokal uppföljning riktlinjer för nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare informerar om uppföljningen av riktlinjer för 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som har gjorts på förvaltningsnivå. Vidare ges kort 
information om bakgrund till riktlinjerna samt de insatser som barn- och utbildningsnämnden är 
ålagda. Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 10(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-04-20 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 

Ärendet 
1. Rapport nr 12/22 (BUN/2022/0001/002-18), delegationsbeslut 2022-02-01- 2022-02-28, 

gällande placering i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.   
 

2. Rapport nr 14/22 (BUN/2022/0001/002-22), delegationsbeslut 2022-03-01, gällande 
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.    
 

3. Delegationsbeslut 2022-03-16 (BUN/2021/0002/041-22) gällande investeringsbeslut för 
inventarier Måsens förskola enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

4. Delegationsbeslut 2022-04-11 (BUN/2021/0002/041-24) gällande investeringsbeslut larm 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  

 

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 11(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 
2022-04-20 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga de inkomna förslagen, klagomålen och 
synpunkterna till handlingarna.  

- 
 

Ärendet 
Inga inkomna och besvarade förslag, klagomål eller synpunkter att redovisa för perioden 2022-03-
24 - 2022-04-12.  
 

 

Skickas till 
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan 2022-04-07 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från f-samverkan 2022-04-07 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 2022-04-
07. 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-04-07 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52/22  

Politikerrapport 
Rebecca Ädel, (SD) och Carl Marcus, (SD), berättar om sitt besök vid Cykelskogens förskola den 1 
april 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 53/22  

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

- Sina verksamhetsbesök som ny förvaltningschef.  
- Mottagande av barn och elever från Ukraina.  
- Rekrytering av avdelningschef förvaltningsstab.  
- Påbörjat arbete med verksamhetsplan 2023.  

Vidare informerar Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, om världshälsodagen i 
grundskolan, Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling, redovisar reviderad 
frånvarostatistik vad gäller elevantal och Christina Persson, skolchef förskola, informerar om 
språkutvecklare i förskolan.  

Johan Forsman, (S), anmälde till marsnämnden ett antal övriga frågor som besvaras under denna 
punkt. Frågorna behandlade mottagande i särskild undervisningsgrupp, fördelning över 
rektorsområden vad gäller mottagande i särskild undervisningsgrupp samt budgetram.   

  



 

PROTOKOLL Sida 14(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54/22  

Övriga frågor 
Lena Poolsaar, (M), anmäler en övrig fråga gällande nya läroplanen samt nya betygskriterier och om 
dessa kan föredras i nämnd. Pär Olsson, förvaltningschef, meddelar att så kan ske.  

Carl Marcus, (SD), och Rebecca Ädel, (SD) anmäler politikerrapport. Detta redovisades under § 52 
Politikerrapport.  

Ingrid Bergander, (S), anmäler en övrig fråga gällande skolpeng i Stockholm stad, med hänvisning 
till ett tidigare ärende. Pär Olsson, förvaltningschef, tar med sig frågan.  

Rebecca Ädel, (SD), anmäler en övrig fråga gällande Viaskolan och dess organisation. Annika 
Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, svarar att organisationen kommer att fördelas både 
två- och treparallelligt och huvudskyddsombuden ska göra en analys.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ändrade elevuppgifter i närvarostatistiken som 
tidigare presenterats för nämnden. Frågan besvarades under § 53 Aktuellt från förvaltningen.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande det tidigare väckta ärendet angående 
delegationsordningen. Marcus Svinhufvud, (M), svarar att ärendet är under arbete.  
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