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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-11-09 
Anslaget sätts upp: 2022-11-14             Anslaget tas ned: 2022-11-28 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-11-09 kl. 09.00-09.24.  

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

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Marita Öberg, avdelningschef förvaltningsstab  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Christina Persson, skolchef förskola 
 

Paragrafer 
§§ 55–58 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-15, klockan 12.00.  

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

 
 
Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

§ 55/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 56/22 Sammanträdesdagar 2023 för barn- och utbildningsnämnden  
§ 57/22 Behovsanalys för utesov och förrådsutrymme, Fagerviks förskola  

§ 58/22 Övriga frågor 
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§ 55/22 

Fastställande av dagordning 
 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga som har skickats in skriftligt gällande statistik över 
barnantal inom förskolan.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 56/22 BUN/2022/0004/006 

Sammanträdesdagar 2023 för barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar 
för 2023 i enlighet med förvaltningens förslag.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till en sammanträdesplan för 
kalenderåret 2023. Sammanträdesplanen innefattar sammanträdesdagar för nämnden, 
arbetsutskottet samt två temadagar. Planen har tagits fram utifrån fullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträdesplaner, ekonomisk uppföljningsplan, samverkan samt läsårsdata. 
Hänsyn har även tagits till lov och helgdagar.  
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträden hålls på onsdagar klockan 13.00. De föreslagna 
temadagarna den 15 februari hålls klockan 09.00 respektive den 4 oktober klockan 09.00 
Sammanträdeslokal är Landsort.  
 
Arbetsutskottets sammanträden hålls på onsdagar klockan 09.00, med undantag för april månad då 
sammanträdet hålls tisdag den 4 april klockan 13.00. Sammanträdeslokal för arbetsutskottet är 
Örngrund, med undantag för 31 maj, där sammanträdeslokal är Viksten. I januari håller 
arbetsutskottet inget sammanträde i och med att nämnden väljer sitt utskott på sammanträdet i 
januari.   
 
Förvaltningen föreslår två temadagar för barn- och utbildningsnämnden, den 15 februari och den 4 
oktober. Förvaltningen avvaktar med förslag till eventuella gemensamma arbetsutskott och 
temadagar med andra nämnder till dess att den nya mandatperioden inleds.  

Sammanträdesdagar 2023 för barn- och utbildningsnämnden  
BUN AU, kl. 09.00 BUN, kl. 13.00 Temadag, kl. 09.00 
- 25 januari  
8 februari 22 februari 15 februari 
15 mars 29 mars  
4 april (tisdag) kl. 13.00. 26 april  
10 maj 24 maj  
31 maj 14 juni  
16 augusti 30 augusti  
13 september 27 september  
11 oktober 25 oktober 4 oktober 
8 november 22 november  
29 november 13 december  

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2023 i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0004/006-2 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden  
Akt  
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§ 57/22 BUN/2022/0016/290 

Behovsanalys för utesov och förrådsutrymme, Fagerviks 
förskola 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalys för utesov och 
förrådsutrymme på Fagerviks förskola och skickar den till kommunstyrelsen som underlag för 
förstudie. 

Ärendet 
Under sommaren 2023 ska avdelning Falken på Fagerviks förskola renoveras.  
Fastighetsavdelningen har ställt frågan till förvaltningen om verksamheten ser några ytterligare 
behov som kan åtgärdas i samband med att en etablering redan finns på plats. Verksamheten har 
skrivit en behovsanalys som beskriver behovet av ett utesov för 35 barn.  Verksamheten har också 
önskemål om att 2 ytor på avdelningen Falken iordningsställs som förrådsutrymmen. Detta genom 
uppförande av vägg och dörr i alkov och att en garderobslösning monteras längs en vägg.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalys för utesov och förrådsutrymme på 
Fagerviks förskola och skickar den till kommunstyrelsen som underlag för förstudie. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0016/290-13 
Bilaga 1, Behovsanalys Fagervik, utesov och förvaringsutrymmen 
Bilaga 2, Ritning placering av förrådsutrymmen 
Bilaga 3, Ritning önskad placering av utesov 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef förskola 
Ansvarig rektor 
Lokalsamordnare 
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§ 58/22  

Övriga frågor 
 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga som har skickats in skriftligt gällande statistik över 
barnantal inom förskolan. Christina Persson, skolchef förskola, meddelar att hon återkommer med 
svar till nämnd.  
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