
 

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-30  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-11-30 
Anslaget sätts upp: 2021-12-07             Anslaget tas ned: 2021-12-28 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund och Teams, 2021-11-30 kl. 09.06-10.34 
Mötet ajourneras 09.59-10.03 

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

 

Övriga deltagare 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare /utredare 
  
 

Paragrafer 
§§ 61-66 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-12-06, kl. 17.00. 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 

 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Justerarsignaturer     Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Val av justerare 
 

§ 61/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 62/21 Sammanträdesdagar 2022 för barn- och utbildningsnämnden  
§ 63/21 Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan - återrapportering av 

uppdrag 
 

§ 64/21 Uppsägning matsalsdel Vika skola  
§ 65/21 Yttrande över remiss - Utvärdering av e-förslag  

§ 66/21 Övriga frågor 
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§ 61/21  

Fastställande av dagordning 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande föregående protokoll vid sammanträden.   

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande den information som har gått ut till 
nämnden gällande återställande av surfplattor.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 62/21 BUN/2021/0004/006- 

Sammanträdesdagar 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens 
sammanträdesdagar 2022.  

2. Arbetsutskottet beslutar att ett sammanträde för arbetsutskottet planeras in i januari. 
3. Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att om möjligt planera alternativa datum för den 

gemensamma temadagen 13 april samt det gemensamma arbetsutskottet 2 november.  

Ärendet 
Varje år fastställer barn- och utbildningsnämnden en sammanträdesplan för kommande år och den 
antas efter att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fastställt sina sammanträdesdagar. 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesplan utifrån fullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträdesplaner, den ekonomiska uppföljningsplanen, samverkan samt 
läsårsdata.  

Sammanträden har planerats in på onsdagar, med ordinarie sammanträdeslokal Landsort. Vid behov 
kan barn- och utbildningsnämnden besluta om annan plats för sammanträde, till exempel ute i en av 
nämndens verksamheter, men utgångspunkten är att hålla nämndsammanträden i Landsort. Sedan 
våren 2020, med anledning av coronapandemin, har ledamöter även haft möjlighet att delta digitalt.  

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 13.00, med undantag för 25 maj där 
sammanträdet börjar klockan 09.00. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden 
börjar klockan 09:00, med undantag då de sammanfaller med ett gemensamt arbetsutskott. Vid 
dessa tillfällen börjar arbetsutskottets sammanträde klockan 08.30.  

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2022  
BUN AU, kl. 09.00  BUN, kl. 13.00. Gemensamt AU med 

SON 
Gemensam 
temadag med SON 

- 26 januari   
9 februari, kl. 08.30. 23 februari 9 februari kl. 10.30.  
9 mars 23 mars   
6 april 20 april  13 april, kl. 13.30. 
11 maj, kl. 08.30. 25 maj, kl. 09.00 11 maj, kl. 10.30.  
1 juni 15 juni   
10 augusti 24 augusti   
7 september, kl. 08.30. 21 september 7 september, kl. 10.30.  
12 oktober 26 oktober  12 oktober, kl. 13.30. 
9 november 23 november 2 november, kl. 10.30.  
30 november 14 december   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdagar 2022 samt 
gemensamma temadagar med socialnämnden 2022 enligt förvaltningens förslag.  
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Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar att ett sammanträde för arbetsutskottet planeras in i januari. Tobias 
Östring, (L) och Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till Marcus Svinhufvuds, (M), yrkande.  

Gill Lagerberg, (S), yrkar att förvaltningen om möjligt ska planera alternativa datum för den 
gemensamma temadagen 13 april samt det gemensamma arbetsutskottet 2 november. Marcus 
Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S), yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0004/006-2 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Avdelningschefer BUF 
Controller 
Kommunikatör 
Akt 
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Justerarsignaturer     Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63/21 BUN/2020/0002/041- 

Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan - 
återrapportering av uppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten som 
redovisning av VP-uppdraget om uppföljning av basersättningen.  

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att 
redovisa och analysera kostnadskategorin ”Övrigt” i rapporten samt jämföra med rapportens 
urvalsgrupp och återkomma till nämnden under kvartal 2.  

Ärendet 
I Verksamhetsplanen för 2021 har barn- och utbildningsnämnden beslutat om att förvaltningen ska 
göra en uppföljning av resursfördelningsmodellen som fördjupar förståelsen av de ekonomiska 
förutsättningarna inom grundskolan. Bland annat ska framställningen innehålla en bedömning av om 
det krävs justeringar i modellen för att ha en ersättning som motsvarar kostnaderna för de olika 
årskurserna. 

Ekonomiavdelningen har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en 
beskrivande analys som går igenom den ekonomiska ersättningsmodellen och genom en modell 
med en standardiserad organisation beskriver vilka förutsättningar som behöver finnas för en 
ekonomi i balans.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att rapporten på ett tydligt och pedagogiskt 
beskriver ersättningsmodellen som tillämpas för de verksamheter som barn- och 
utbildningsnämnden finansierar. Resonemangen pekar vidare på att verksamheten bedrivs under 
mycket kostnadseffektiva former, något som i analysen delvis pekas ut som beroende på låga 
kostnader för lokaler, lärverktyg och personal relativt ett jämförande urval av liknande kommuner. 
Även om rapporten pekar på att det kan finnas kvalitetsbrister i de olika ingående kommunernas 
redovisning när det gäller följsamhet till redovisningsprinciperna vilket manar till viss försiktighet vid 
tolkning finns det troligen anledning att tro på bilden som ges. 
 
I det förslag till verksamhetsplan som har tagits fram för år 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
har ett uppdrag formulerats om att ta fram en beskrivning av en grundmodell för organisation inom 
grundskolan som beskriver goda förutsättningar för ekonomisk, organisatorisk och pedagogisk 
hållbarhet. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att bifogad rapport kommer att vara en viktig 
del i att fullgöra det uppdraget och gör bedömningen att en helhetsbeskrivning av förutsättningarna 
kan ge goda förutsättningar för en diskussion i olika vägvalsfrågor för de aktuella verksamheterna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten som redovisning av VP-uppdraget om 
uppföljning av basersättningen.  
 

Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att redovisa och analysera kostnadskategorin 
”Övrigt” i rapporten samt jämföra med rapportens urvalsgrupp och återkomma till nämnden under 
kvartal 2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0002/041-53 
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Bilaga 1, Rapport – Ekonomisk analys av förutsättningarna i grundskolan 

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Controller BUF 
Akten 
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§ 64/21 BUN/2021/0016/290- 

Uppsägning matsalsdel Vika skola 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott säger upp matsalsdelen på Vika skola (Marsta 5:47). 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar beslutet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Sen 2019 har Vika förskola hyrt matsalen på Vika skola i avsikt att förskolebarnen ska äta där.  
Verksamheten har numera en annan lösning för detta och har inte längre något behov av ytan. 
Verksamheten önskar säga upp matsal enligt bifogad ritning. Förvaltningen ser att Vika förskola inte 
längre har något behov av den inhyrda matsalen. Förvaltningen har inte heller någon annan 
verksamhet som har behov av ytan och rekommenderar att matsalen sägs upp. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott säger upp matsalsdelen på Vika skola (Marsta 5:47). 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0016/290-12 
Bilaga 1, Ritning matsal Vika skola 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ansvarig rektor 
Skolchef förskola 
Akt 
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§ 65/21 BUN/2019/0226/005- 

Yttrande över remiss - Utvärdering av e-förslag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att införa e-förslag som metod för 
medborgarinitiativ under en prövotid av ett år. E-förslag innebär att medborgare har haft möjlighet 
att via ett webbformulär lämna förslag till kommunen. Via webbplatsen har andra medborgare 
kunnat rösta på förslag de vill stödja. De förslag som efter omröstningsperioden på tre månader har 
uppnått minst 30 röster har gått vidare till politisk behandling. I januari 2022 avslutas försöket och 
fullmäktige fattar beslut om e-förslag ska fortsätta att användas som metod eller inte.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utvärdering av e-förslag och denna utvärdering 
skickades den 2 oktober 2021 till barn- och utbildningsnämnden på remiss. I utvärderingen 
konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att försöket med e-förslag har slagit väl ut och föreslår att 
e-förslag ska ersätta medborgarförslag som metod för medborgarinitiativ. Vidare redovisar 
utvärderingen fördelningen av antalet inkomna e-förslag samt antal till nämnder överlämnade e-
förslag, varav barn- och utbildningsnämnden har mottagit 0 stycken. Kommunstyrelseförvaltningen 
önskar svar från nämnden huruvida nämnden stödjer förslaget att permanenta e-förslag som metod 
för medborgarinitiativ och att upphöra med medborgarförslag. 
 
Inga e-förslag har tilldelats barn- och utbildningsnämnden under metodens prövotid vilket innebär 
att förvaltningen inte har handlagt e-förslag. Förvaltningen har därmed svårt att bedöma huruvida 
e-förslag som metod ska införas permanent och ersätta medborgarförslag. Förvaltningen ser dock 
positivt på möjligheter för kommunens medborgare att uttrycka initiativ och att skapa 
förutsättningar för att underlätta det.    
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0226/005-7 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 66/21  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande föregående protokoll vid sammanträden. Hon 
föreslår att föregående protokoll läggs till handlingarna som en punkt under nämnden. 
Arbetsutskottet föreslår att nämndsekreterare kontrollerar om andra nämnder gör på detta sätt, ifall 
barn- och utbildningsnämnden behöver justera sitt sätt att hantera frågan.  

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande den information som har gått ut till 
nämnden gällande återställande av surfplattor. Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare, svarar att det 
är längre tidshorisont än i information som gick ut och att förvaltningen kommer att informera mer 
på kommande nämndsammanträde.  
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