
 

PROTOKOLL Sida 1(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-01-26 
Anslaget sätts upp: 2022-02-01             Anslaget tas ned: 2022-02-22 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande  

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-01-26 kl. 13.00-15.05 

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) 
Lena Dafgård, (SN) 
Emma Solander, (MP) 
Rebecca Ädel, (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2. 

 

Övriga deltagare 
Se sida 2. 

Paragrafer 
§§ 1-15 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-31 klockan 13.00. 

 

Underskrifter 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 
Eva Hartell (L)  
Håkan Falk (M) 
Linnea Johansson (KD) 
Amanda Hedström (S) 
Ie Frisén (S)  
Åse Hermansson (SN)  
Katrina Winter (V)  
Carl Marcus (SD)  
 

Övriga deltagare 
Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  
Christina Persson, skolchef förskola §§ 1-2, §§ 13-15 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M)  
Henrik Schmidt, kommunikatör  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare  
Personalrepresentant, TCO  
Personalrepresentant, SACO 
  



 

PROTOKOLL Sida 3(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

 
  Upprop och anmälningar om förhinder 

 
  Val av justerare 

 
§ 1/22 Fastställande av dagordning 

 
§ 2/22 Information - rådande läge gällande covid-19 samt sammanträdesnärvaro 

 
§ 3/22 Beslut om omsorg för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom 

samhällsviktiga verksamheter  

 
§ 4/22 Information - grundsärskolans verksamhet 

 
  Beslutspunkter 

§ 5/22 Revidering av riktlinjer för placeringsadministration för annan huvudman inom 
förskola och annan pedagogisk verksamhet 

 

 
§ 6/22 Information - BUN årshjul 2022 

§ 7/22 Väckande av ärende - Ändring i delegationsordningen gällande återtagning av 
delegation på samtliga punkter som för tillfället är delegerat till arbetsutskottet 

 

 
§ 8/22 Väckande av ärende – Information om pågående fastighetsärenden, beslut av 

förändringar och samtliga hyreskostnader blir regelbundna ärenden i barn-och 
utbildningsnämnden 

 
  Beslutspunkter 

§ 9/22 Redovisning av Skolinspektionsärenden september-december 2021  
§ 10/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-01-26  
§ 11/22 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 2022-01-26  
§ 12/22 Protokoll F-samverkan 2022-01-20  

 
§ 13/22 Politikerrapport 

 
§ 14/22 Aktuellt från förvaltningen 

§ 15/22 Övriga frågor 
 

   
  



 

PROTOKOLL Sida 4(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1/22 

Fastställande av dagordning 
Ett ärende läggs till dagordningen, Beslut om omsorg för barn som har vårdnadshavare som arbetar 
inom samhällsviktiga verksamheter. Ärendet tilldelas § 3 och övriga paragrafer justeras därefter.  

Gill Lagerberg, (S), önskar väcka ett ärende gällande ändring i delegationsordningen gällande 
återtagning av delegation på samtliga punkter som för tillfället är delegerat till arbetsutskottet. 
Ärendet läggs till dagordningen och tilldelas § 7. Övriga paragrafer justeras därefter.  

Gill Lagerberg, (S), önskar väcka ett ärende gällande information och uppdatering av 
fastighetsärenden. Ärendet läggs till dagordningen och tilldelas § 8.  

Rebecca Ädel, (SD), anmäler en övrig fråga gällande elever med skyddad identitet.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande handlingsplan för kompetensförsörjning.  

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

Ingrid Bergander, (S), anmäler en övrig fråga gällande omsorg på obekväm arbetstid. 

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2/22  

Information - rådande läge gällande covid-19 samt 
sammanträdesnärvaro 
Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef, informerar om rådande läge för förvaltningens 
verksamheter. Verksamheterna har erfarit stor arbetsbelastning och personalfrånvaro i samband 
med omständigheter kring covid-19. Vidare ger Christina Persson, skolchef förskola och Annika 
Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, en lägesbild av respektive verksamhetsområde. 

Marcus Svinhufvud, (M), ordförande, föreslår att även nästkommande nämndsammanträde 
genomförs på distans och att nämnden fortsättningsvis följer utvecklingen i förhållande till närvaro.  

  



 

PROTOKOLL Sida 6(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3/22  

Beslut om omsorg för barn som har vårdnadshavare som 
arbetar inom samhällsviktiga verksamheter 
Ärendet direktjusteras, se separat protokoll. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4/22  

Information - grundsärskolans verksamhet 
Denna informationspunkt bordläggs till nästföljande sammanträde med anledning av händelser 
relaterade till covid-19.  

  



 

PROTOKOLL Sida 8(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5/22 BUN/2021/0251/710 

Revidering av riktlinjer för placeringsadministration för annan 
huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för placeringsadministration för 
annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag. 
 

Ärendet 
Riktlinjerna för placeringsadministration för annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk 
verksamhet avser rutiner för placering av barn folkbokförda i Nynäshamns kommun som är inskrivna 
på inom- och utomkommunala fristående verksamheter. Riktlinjerna är uppdelade i två avsnitt, ett 
för placering i fristående verksamheter inom Nynäshamns kommun och ett för placering i 
verksamheter utanför Nynäshamns kommun. I riktlinjerna beskrivs kommunens rutin för 
hanterandet av bland annat placering, och utbetalning. För att öka placeringsadministrationens 
effektivitet påkallar förvaltningen en översyn av riktlinjerna.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för placeringsadministration för 
annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet förslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för 
placeringsadministration för annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet 
enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0251/710-1 
Bilaga 1, Reviderade riktlinjer gällande placeringsadministration för annan huvudman inom förskola 
och annan pedagogisk verksamhet 
 

Skickas till 
Handläggare förskola  
Skolchef förskola 
Akt 

 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 9(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6/22  

Information - BUN årshjul 2022 
Ordförande informerar att årshjulet för 2022 kommer att skickas ut som en digital länk till nämnden. 
Nämnden har därefter möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter och kommentar. Dessa 
ska skickas direkt till ordförande och vara inkomna senast den 11 februari 2022.  

  



 

PROTOKOLL Sida 10(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7/22 

Väckande av ärende - Ändring i delegationsordningen gällande 
återtagning av delegation på samtliga punkter som för tillfället 
är delegerat till arbetsutskottet  
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.  

 

Ärendet  
Gill Lagerberg, (S), väcker ett ärende gällande ändring i delegationsordning för återtagning av 
delegation på samtliga punkter som för tillfället är delegerat till arbetsutskottet. Gill Lagerberg, (S), 
inkommer med en skrivelse som bilägges protokollet som bilaga A.  

 

Skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Akt 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.01.26 
Barn-och utbildningsnämnden 
 

 

 

Väckande av ärende 
 
Ändring i delegationsordningen för Barn-och 
utbildningsnämnden gällande återtagning av 
delegation på samtliga punkter som för tillfället är 
delegerat till arbetsutskottet. 
  
Idag ligger beslutet bland annat angående förhyrning och uppsägning av 
internhyresavtal hos arbetsutskottet. Då ledamöter i arbetsutskottet 
alltid är fler för styrande majoritet kommer alla beslut att fattas enligt 
förslag från styrande majoritet. Flera exempel finns under denna 
mandatperiod på beslut som fattats i oenighet gällande uppsägning och 
förhyrning av lokaler som fått betydande konsekvenser för 
verksamheterna. Även beslut gällande verksamhetsanpassningar upp till 
en miljon kronor har fattats i oenighet av arbetsutskottet. 
 
Med en minskad risk att beslut inte kommer fattas på felaktiga grunder, 
och på ett mer demokratiskt sätt, yrkar vi socialdemokrater 
 

- att delegationen till arbetsutskottet för nedanstående punkter 
återtas, och att beslut fattas i nämnd. 
 

-  4.8.1, Beslut om att ingå överenskommelse med förening om att 
bedriva verksamhet tillsammans 

-  5.1, Tecknande och uppsägning av internhyresavtal 
-  5.2   Beställning av programhandling upp till en miljon kronor 
-  5,3   Genomförande av verksamhetsanpassning av lokal vid ökad 

årshyra om högst 1 miljon kronor 
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
Gill Lagerberg 



 

PROTOKOLL Sida 11(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8/22  

Väckande av ärende – Information om pågående 
fastighetsärenden, beslut av förändringar och samtliga 
hyreskostnader blir regelbundna ärenden i barn-och 
utbildningsnämnden  
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.  

 

Ärendet  
Gill Lagerberg, (S), önskar väcka ett ärende gällande att nämnden informeras och uppdateras kring 
fastighetsärenden. Gill Lagerberg, (S), inkommer med en skrivelse som bilägges protokollet som 
bilaga B.  

 

Skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Akt  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.01.26 
Barn-och utbildningsnämnden 
 

 

 

Väckande av ärende 
 
Information, uppdatering av pågående 
fastighetsärenden, beslut av förändringar och samtliga 
hyreskostnader blir regelbundna ärenden i barn-och 
utbildningsnämnden. 
 
I den processkarta gällande investeringar och byggnationer av fastigheter 
som utarbetats av fastighetsavdelningen mellan beställande nämnd och 
utförare saknas idag flera led. Efter ett inriktningsbeslut eller en 
behovsanalys behöver regelbunden uppdatering och information ges till 
beställande nämnd. Ärendet måste tillbaka till beställande nämn ev. ett 
flertal tillfällen då olika val av beslut och kostnader påverkar nämndens 
verksamhet och budget. Dessa beslut behöver tas av beställande nämnd. 
Vi har exempel på ärenden och kostnader som inte ens informerats om i 
Bun, utan nämnden har istället informerats genom Nynäshamnsposten. 
Varken information om vinnande upphandling, förändringar, 
kontraktsskrivning eller hyreskostnader har delgivits Bun innan allt var 
klart för verksamhetsstart, trots att Bun är den nämnd som berörs av 
hyreskostnaderna och dess påverkan på verksamheten. 
 
Det senaste exemplet har vi gällande beslutet om den nya förskolan i 
Sunnerby. Där har processen startat och det har flaggats för ökade 
kostnader för projektet. Barn-och utbildningsnämnen är den nämnd som 
kommer vara ansvarig för verksamheten men också för hyreskostnaden. 
Ingen information, konsekvensredovisning eller förslag till beslut har 
presenterats i Bun. 
Om vetskap finns i annan nämnd, förvaltning eller utskott om 
förändringar och ökade kostnader behöver beställande nämnd 
informeras om vilka konsekvenser det innebär för verksamheten, och 
därefter vara den nämnd som fattar avgörande beslut . 
 
Vi socialdemokrater yrkar därför  

- Att en redovisning i Bun sker snarast gällande konsekvenser av 
både förändringar och fördyrande kostnader för den nya 
förskolan i Sunnerby  

- Att en ändring sker i processen mellan beställande nämnd och 
utförare så att beställande nämnd regelbundet uppdateras och 



 

 2(2) 

 

informeras av projektet, ev kostnader vid förändringar och 
liknande, samt att beslut av beställande nämnd fattas vid varje 
förändring som berör verksamheten innan utförare går vidare 
med projektet 

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
Gill Lagerberg 



 

PROTOKOLL Sida 12(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 9/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av Skolinspektionsärenden september-december 
2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till 
Skolinspektionen september-december 2021. 
 

Ärendet 
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, förteckningsnummer 4.7.2. är rätten att 
på nämndens vägnar lämna yttranden till Skolinspektionen, med anledning av anmälningar av 
elever, föräldrar eller andra, delegerat till skolchef förskola och skolchef grund- och grundsärskola. 
Vidare ska förvaltningen kvartalsvis redovisa de anmälningar till Skolinspektionen som inkommit till 
Nynäshamns kommun och som är pågående enligt beslut från BUN 2018-02-27 § 24. I bilaga 1 
redovisas även när yttrandet lämnats och vilken delegat som lämnat yttrandet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till 
Skolinspektionen september-december 2021. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till 
Skolinspektionen september-december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0001/002-2 
Bilaga 1, Redovisning av anmälningar till Skolinspektionen september-december 2021 

Skickas till 
Akt  

 
  



 

PROTOKOLL Sida 13(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-01-26 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 

Ärendet 
1. Rapport nr 130/21 (BUN/2021/0001/002-193) gällande nyplacering i fritidshem enligt 

delegationsförteckningsnummer 14.1.1. 
 

2. Delegationsbeslut 2021-10-21 (BUN/2020/0002/041-51) gällande investeringsmedel enligt 
delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

3. Delegationsbeslut 2021-12-14 (BUN/2020/0002/041-51) gällande komplettering till 
investering enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

4. Delegationsbeslut 2021-12-14 (BUN/2021/0001/002-196) gällande avskrivning av fordran 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.  
 

5. Delegationsbeslut 2021-12-14 (BUN/2021/0001/002-195) gällande avskrivning av fordran 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.  
 

6. Delegationsbeslut 2021-12-14 (BUN/2021/0001/002-194) gällande avskrivning av fordran 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.  
 

7. Rapport nr 132/21 (BUN/2021/0001/002-199) gällande placering i förskola oktober, 
november och december enligt delegationsförteckningsnummer 11.1.1. (notera dåvarande 
delegationsordning) och 9.1.1.  

 
8. Delegationsbeslut 2022-01-18 (BUN/2020/0068/606-23) gällande delvis stängd skola, beslut 

fattat enligt barn- och utbildningsnämndens beslut § 40/20. 
 

9. Ordförandebeslut 2022-01-18 (BUN/2020/00608/606-24) gällande tillfällig stängning av 
fritidshem Svandammsskolan, enligt delegationsförteckningsnummer 4.7.3.  
 

10. Delegationsbeslut 2022-01-19 (BUN/2020/0068/606-25) gällande delvis stängd skola, beslut 
fattat enligt barn- och utbildningsnämndens beslut § 40/20. 
 

11. Ordförandebeslut 2022-01-18 (BUN/2020/00608/606-24) gällande tillfällig begränsning av 
vistelsetimmar i förskola och pedagogisk omsorg, enligt delegationsförteckningsnummer 
4.7.3.  
 

12. Rapport nr 2/22 (BUN/2022/0001/002-4), delegationsbeslut 2021-12-16, gällande 
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

13. Rapport nr 2/22 (BUN/2022/0001/002-4), delegationsbeslut 2021-12-03 – 2021-12-09, 
gällande två visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

14. Delegationsbeslut (BUN/2020/0068/606-27), 2022-01-24, gällande tillfälligt delvis stängd 
skola, beslut fattat i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut § 40/20.  

 

 



 

PROTOKOLL Sida 14(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

- 

Skickas till 
Akt  
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
2022-01-26 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade klagomålen, förslagen och synpunkterna till 
handlingarna.  
 

Ärendet 
1. Klagomål gällande covidrestriktioner, Lysmaskens förskola, inkom 2021-12-02, svar 2021-

12-03.  
2. Klagomål gällande studiero, Vanstaskolan, inkom 2021-12-13, svar 2021-12-14.  

 
 

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll F-samverkan 2022-01-20 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan samt 2022-01-20 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 med 
fackliga ombud 2022-01-20. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-01-20 

 

Skickas till 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10/22  

Politikerrapport 
Inga politikerrapporter anmäldes. Ordförande informerar om nämndens förhållandesätt gentemot 
kontaktpolitikerbesök med anledning av rådande omständigheter rörande covid-19. Vidare 
informerar ordförande att nämndsekreterare kommer att skicka ut listan över fördelning av 
kontaktpolitiker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef, informerar bland annat om revisorernas förstudie kring 
fördjupad riskanalys av barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Förstudien har skickats ut till 
nämnden i förväg och nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.  

Marcus Svinhufvud, (M), ordförande, informerar att en fristående skola har inkommit med en 
ansökan till Skolinspektionen om att starta verksamhet i lokalerna i Källberga. Enligt ansökan ska 
verksamheten starta hösten 2023.  

  



 

PROTOKOLL Sida 18(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-26  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12/22 

Övriga frågor 
Rebecca Ädel, (SD), anmäler en övrig fråga gällande elever med skyddad identitet. Robert Jägare, 
avdelningschef förvaltningsstab, och Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, svarar 
på frågan.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande handlingsplan för kompetensförsörjning. Robert 
Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, svarar att planen ännu inte är samverkad, men att den kan 
skickas ut till nämnd när så har skett samt att förvaltningen håller en dragning i nämnd.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande medarbetarenkäten. Mats Öhlin, tillförordnad 
förvaltningschef, svarar att enkätens resultat kan skickas ut till nämnd. Handlingsplaner presenteras 
på marsnämnd.  

Ingrid Bergander, (S), anmäler en övrig fråga gällande omsorg på obekväm arbetstid. Christina 
Persson, skolchef förskola, svarar att förvaltningen arbetar med att sätta organisationen kring detta, 
men att det inte är klart.  
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