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Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
  Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  

 Sigurd Synnergård (L)  
 Roland Svangren (S)   
 Elisabeth Erngren (V)  
 Hamida Hanou (M)  
 Carylon Karlsson (SD)  
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Sören Ivemyr (V), Mikael Zeidlitz (MP), sekreterare Carina Iwemyr, 

nämndsekreterare Sofia Cirillo, övriga se § 2 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 23 januari 2023 klockan 10.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 1 - 12 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigurd Synnergård (L) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-12 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-17 
  
Anslaget uppsättes 2022-01-23 Anslaget nedtages 2023-02-14 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr  
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BUN § 1 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 33/22 
 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström redovisar kunskapsresul-
taten HT 2022. 
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BUN § 2 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 1, 4 - Områdeschef Ann-Sophie Günzel-Wahlström  
§ 3, 7 - Kvalitetsutvecklare Sebnem Levin   
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BUN § 3 
 
Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteters rättigheter 2023–
2027 – för yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 1105/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 § 180 att anta Handlings-
plan för arbetet med nationella minoriteter 2019–2021. Vidare beslutade man 
den 21 april 2022 att handlingsplanen ska fortsatt gälla under 2022. Kommun-
styrelsen har nu skickat förslag till Handlingsplan för arbetet med nationella 
minoriteter för 2023–2027 till bland annat barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande.  
 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritets-
lagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter 
som gäller i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns 
för finska, meänkieli och samiska. Från den 1 januari 2019 reviderades minori-
tetslagen och de nationella minoriteternas rättigheter stärktes ytterligare. Kom-
munerna och regionerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för 
sitt minoritetspolitiska arbete. Målet med den svenska minoritetslagstiftningen 
är att ge ett grundläggande skydd för de nationella minoriteterna och stärka 
deras möjlighet till inflytande, att arbeta mot diskriminering samt stödja de 
historiska minoritetsspråken och kulturerna så att de hålls levande.  
 
Hallstahammars kommun ingår i förvaltningsområde för finska. Det innebär att 
sverigefinnar har utökade språkliga rättigheter och ska kunna använda finska 
både muntligen och skriftligen när de kontaktar kommunen. Kommunen ska 
också erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.  
 
I förslag till handlingsplan identifieras följande fokusområden för åren 2023–
2027:  

• Informations- och kommunikationsinsatser 
• Utveckla samrådsformerna – fokus på bara och ungas rätt att få sina 

röster hörda 
• Utveckla samverkan internt 
• Utveckla arbetet med en äldrevänlig kommun 
• Utveckla språkrevitaliserande insatser 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens anför i skrivelse den 12 januari 2023 bland 
annat att enligt handlingsplanen krävs en samverkan för hållbar utveckling 
inom och utanför kommunens organisation och målet är att skapa en samsyn 
och långsiktighet i kommunens övergripande arbete med mänskliga rättigheter. 
Det tas upp i handlingsplanen att fokus ska ligga på att ge de nationella minori-
teterna inflytande i frågor som berör dem, samt samråd bör följa reglementet 
för hur kommunen ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och 
inflytande. Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som positivt att en hand-
lingsplan tas fram men ställer sig frågande till om planen inte behöver mer  
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Forts BUN § 3 
 
ingående granskas och bedömas utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Enligt 
Barnkonventionen, som blev svensk lag 1 januari 2020, ska varje beslut som får 
påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn föregås av en prövning 
av barns bästa (artikel 3). Det skulle i det här fallet bland annat handla om 
barns och ungas rätt att få sina röster hörda samt en bedömning av utvecklandet 
av språkrevitaliserande insatser. Handlingsplanen hänvisar till flera lagar där 
rättigheterna regleras. Hänvisningen till läroplanen för grundskolan bör ändras. 
Från den 1 juli 2022 gäller en ny läroplan för grundskolan (Lgr 22). I övrigt vill 
barn- och utbildningsförvaltningen belysa utmaningen med att åtgärdsförslagen 
pekar på att alla nämnder har ansvar att genomföra dem. Åtgärderna i hand-
lingsplanen kan sannolikt innebära ekonomiska konsekvenser men är svåra för 
barn- och utbildnings-förvaltningen att överblicka. De ekonomiska konsekven-
serna är beroende av vilka aktiviteter/åtgärder som kommer att vidtas när de 
konkretiseras.     
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att förvaltningens ska överlämnas som nämndens 
yttrande.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteters 
rättigheter 2023–2027 överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 12 
januari 2023. 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
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BUN § 4 
 
Starttillstånd för investering av digitala enheter inom grundskolan     
Dnr 41/23 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför den 10 januari 2022 bland annat att  
2012 beslutade kommunfullmäktige att alla elever i högstadiet skulle få en egen 
dator. Då hade Tunboskolan redan tilldelats det utifrån ett pilotprojekt som för-
lades där. Datorerna leasades efterkommande år och senare övergick datorerna 
till iPads, även dessa via leasing. Leasingperioden har varit från det att eleven 
börjar i åk 7 till dess att eleven slutar åk 9. Därefter har enheterna fördelats ut i 
verksamheterna och lägre årskurser.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens nuvarande digitaliseringsstrategi (2020–
2023) är kopplat till både barn- och utbildningsnämndens mål samt Skolverkets 
nationella digitaliseringsstrategi. I förvaltningens strategi behandlas bland annat 
digital kompetens samt likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg. 
Förvaltningen arbetar nu med att ta fram en ny handlingsplan för utveckling 
och digitalisering, som även den kommer att kopplas till nämndens mål samt 
den nya nationella strategi som väntas komma i början av 2023. Under 2025 
kommer nationella proven att börja digitaliseras. Det innebär att varje elev som 
utför nationella prov från och med 2025 behöver en digital enhet samt ett 
tangentbord. Vi ser att vi redan till läsåret 2023/2024 behöver investera i detta 
då blivande åk 7:or kommer att gå i åk 9 år 2025. 
 
Förskolan har behov att under 2023 förstärka verksamheterna med digitala 
enheter så att det, enligt barn- och utbildningsförvaltningens digitaliseringsstra-
tegi, ger alla pedagoger tillgång till en egen digital enhet. Förskolan har flertalet 
iPads som har blivit för gamla och inte längre kan användas. Dessa behöver 
bytas ut.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser behovet att från och med terminsstart 
2023 tilldela eleverna som då börjar åk 7 en digital enhet samt tangentbord, 
som även fungerar som fodral. Barn- och utbildningsförvaltningen ser även be-
hovet med att under 2023 tilldela förskolorna med digitala enheter för att öka 
kvalitén och likvärdigheten bland pedagogerna. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen bedömer att livslängden på en, i detta fall, iPad är 6 år. Det medför en 
långsiktig användning med ett hållbart användande. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att starttillstånd ska beviljas från investeringsbudgeten 
för 2023 för investering digitala enheter i grundskolan och förskolan, att netto-
kostnadsökningen ska rymmas inom barn- och utbildningsnämndens budget, 
och att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
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Forts BUN § 4 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att bevilja starttillstånd för att ianspråkta 1 000 000 kronor från investerings-
budgeten för 2023 för investering digitala enheter i grundskolan och förskolan, 
enligt en till ärenden hörande bilaga, 
 
att nettokostnadsökningen om 176 583 kronor/år för Investering digitala enhe-
ter i grundskolan och förskolan ska rymmas inom barn- och utbildningsnämn-
dens budget, samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Controller 
 Förvaltningschef 
 Områdeschef grundskolan 
 Områdeschef förskolan 
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BUN § 5 
 
Hemställan till kommunstyrelsen om starttillstånd för inventarier till för-
skolan Äppellunden (ben 2)    39/23 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 12 att bevilja starttillstånd för 
upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till förskola samt renovering av 
kök och matsal, då behovet av förskoleplatser ökat inom kommunen. Den nya 
förskolan kommer att rymma åtta avdelningar med plats för 140 barn. Barn-och 
utbildningsnämnden beslutade under den 25 februari 2022 § 14 och 15 våren att 
tekniska nämnden skulle ta fram en kostnadsberäkning, samt att barn-och ut-
bildningsförvaltningen skulle beräkna och lägga till kostnad för övrig drift och 
inventarier för förskolan på Ädelstenen, samt för anpassning av kök/matsal. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 januari 2023 bland 
annat att i investeringsbudgeten för år 2022 avsattes 1,5 mkr för inköp av in-
ventarier, främst till avdelningarna som ligger i ”ben1” samt för kök och mat-
sal. Under året utrustades avdelningarna med möbler, klädskåp, torkskåp, 
hyllor, lampor, IT och teknik med mera. Kök och matsal har utrustats med 
möbler, kantiner och husgeråd med mera. 2023 kommer ”ben 2” att tas i 
anspråk för att ta emot flera barn. Dessa avdelningar behöver då kompletteras 
med inredning och teknik, Investeringsbehovet fanns med i nämndens doku-
ment för mål och budget för planeringsåren 2023–2025 och investeringsbe-
loppet om 0,4 mkr finns avsatt i investeringsbudgeten. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver påbörja inköpen av de inventarier 
som behövs för att öppna ”ben två” under våren 2023. Inköpen är nödvändiga 
för att starta och bedriva verksamhet enligt beslut som tidigare tagits om en ny 
förskola. Förvaltningen kompenseras i ram för kostnader på driften då investe-
ringen är slutredovisad. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ansöka om starttillstånd för projektet ”Ädelstenen 
förskola inventarier”, hemställa hos kommunstyrelsen att budgetkompensation 
ska utgå med 31 427 kronor per år för investeringens nettokostnadsökning 
och att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 400 000 
kronor från investeringsbudgeten för 2023-2025 för projektet ”Ädelstenen för-
skola inventarier”  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att budgetkompensation ska utgå med  
31 427 kronor per år för investeringens nettokostnadsökning, samt 
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Forts BUN § 5 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Skolchef 
              Controller 
              Kommunstyrelsen 
              Områdeschef förskolan 
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BUN § 6 
 
Fördelning av riktat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder till fri-
stående förskolor    Dnr 36/22 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 7 januari 2023 blanda 
annat att i slutet av år 2022 presenterades nya bidragsramar för statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder. Det nya statsbidraget som infördes 2022 ersatte då 
statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder och statsbidrag för mindre barngrup-
per. Bidragsramen för Hallstahammars kommun uppgår till 3 424 935 kronor. 
Bidragsramen har för 2023 utökats mot år 2022 men samtidigt har ett annat 
statsbidrag för språkutveckling i förskolan tagits bort för från 2023 om ungefär 
motsvarande summa. Skolverket aviserar också att en ytterligare bidragsram får 
användas först efter beslut från regeringen. Statsbidraget för kvalitetshöjande 
åtgärder får användas till: 

• Att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer 
med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan 

• Att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan 
• Kompentensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar 

i barngrupper i förskolan 
 
Statsbidraget fördelas av Skolverket, som endast tilldelar kommuner detta 
bidrag. Fristående verksamheter kan inte själva söka bidraget. Kommunen kan 
dock i sin tur ’använda bidraget för insatser både inom kommunala och fri-
stående förskolor’. Det är kommunerna själva som beslutar om hur bidraget ska 
fördelas, ansvarar för att statsbidraget används till rätt ändamål och för att 
redovisa detta till Skolverket. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 mars 2022 BUN§23 att en del 
av kommunens tilldelade statsbidrag skulle fördelas till fristående förskolor 
enligt principen att det totala bidragsbeloppet delas på totalt antal budgeterade 
platser multiplicerad med antal budgeterade platser per förskola. Barn- och ut-
bildningsnämnden behöver fatta beslut om även del av bidragsramen för 2023 
ska fördelas till fristående förskolor. Om fördelning ska ske till fristående för-
skolor bör detta föregås av att de skickar in en ansökan till barn- och utbild-
ningsnämnden om hur de önskar använda bidraget. De bör också vara skyldiga 
att efter bidragsårets slut redovisa vad de använt bidraget till. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar dels att del av statsbidraget för 2023 ska avsättas för 
fördelning till fristående förskolor i Hallstahammars kommun, dels att fördel-
ning ska ske genom att dela det totala bidragsbeloppet 3 424 935 kronor med 
totalt antal budgeterade platser på kommunala och fristående förskolor i 
Hallstahammars kommun, vilket ger en peng per barn/plats om 3 647 kronor,  
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Forts BUN § 6 
 
dels att förskolorna ska ansöka hos barn- och utbildningsnämnden om att ta del 
av statsbidraget och att de senast inom första kvartalet 2024 ska redovisa vad 
pengarna använts till. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att del av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder för 2023 ska avsättas för för-
delning till fristående förskolor i Hallstahammars kommun,  
 
att fördelning ska ske genom att dela det totala bidragsbeloppet 3 424 935 kro-
nor med totalt antal budgeterade platser på kommunala och fristående förskolor 
i Hallstahammars kommun, vilket ger en peng per barn/plats om 3 647 kronor, 
samt 
 
att de fristående förskolorna ska ansöka om att ta del av statsbidraget hos barn- 
och utbildningsnämnden, samt att de i efterhand ska redovisa vad pengarna har 
använts till senast inom första kvartalet 2024. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Områdeschef förskolan 
 Förskolecontroller f v b till berörd 
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BUN § 7 
 
Uppföljning av skolgranskningar 2017–2019 – för yttrande    Dnr 1114/22 
 
KPMG har av Hallstahammars kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 
tre granskningar som genomfördes under 2017 och 2019.  Granskningarna har 
haft fokus på barn i utsatta situationer.  
 
Granskningen visar att barn och utbildningsnämnden vidtagit åtgärder för att 
säkerställa att rektors kännedom om upplevd kränkande behandling anmäls till 
huvudmannen och att huvudmannen skyndsamt utreder händelsen. KPMG be-
dömer vidare att nämnden på en aggregerad nivå följer upp kränkningsanmäl-
ningar och på övergripande nivå fastställt riktlinjer och struktur för samverkan 
mellan barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden utifrån den rutin som 
upprättades 2019. Nämnderna följer dock inte upp samverkan vilket påtalas 
som en brist. KPMG rekommenderar barn-och utbildningsnämnden att upp-
datera sammanställningen med åtgärder baserat på den analys som gjorts av de 
kränkningar som inkom innevarande termin samt att dessa konkretiseras samt 
att tydliggöra huruvida det handlar om mål eller åtgärder. KPMG rekommen-
derar vidare att den verksamhetsberättelse som ska rapporteras till styrgrupp för 
TSI även rapporteras till nämnden. Rutinen för samverkan kring barn som ris-
kerar att fara illa bör uppdateras så att den är aktuell och bättre överensstämmer 
med de arbetssätt som tillämpas idag samt i rutinen redogöra för former för 
rapportering till nämnden. 
 
Barn-och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 december 2022 
bland annat att man delar revisonens syn på att brister i arbetet kring barn och 
unga kan få långtgående negativa konsekvenser för såväl individen, familjen 
och samhället i stort. Förvaltningen delar också synen på vikten av samverkan 
mellan de verksamheter som arbetar med barn och unga i kommunen. Förvalt-
ningen ser också att den samverkan och det arbete som idag finns kring barn 
och unga samt barn- och ungdomscoachernas arbete, mål och måluppfyllelse 
idag inte rapporteras till barn-och utbildningsnämnden på ett systematiskt sätt 
barn-och utbildningsförvaltningen har uppdaterat sammanställningen med åt-
gärder baserat på den analys som gjorts av de kränkningar som inkom inne-
varande termin samt att dessa konkretiserats och tydliggjorts om de handlar om 
mål eller åtgärder. Barn och utbildningsförvaltningen avser med början höst-
terminen 2023 att rapportera till nämnden: 
 
• Uppdaterad sammanställning med åtgärder baserat på den analys som 

gjorts av de kränkningar som inkom innevarande termin samt att dessa 
konkretiseras samt att tydliggöra huruvida det handlar om mål eller åtgär-
der. 

• Barn- och ungdomscoachernas mål, måluppfyllelse och verksamhets-
berättelse 
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Forts BUN § 7 
 
• De rutiner kring samverkan mellan nämnder i kommunen som finns samt 

eventuella revidering av dessa 
• Det arbete som TSI Hallstahammar (tidiga samordnade insatser kring barn 

och unga i Hallstahammars kommun) bedrivit under det gångna läsåret. 
• Områdeschef för grundskola/grundsärskola har i uppdrag att tillsammans 

med områdeschef för IFO revidera ” Rutin kring samverkan kring barn 
som riskerar att fara illa” samt tydliggöra hur denna ska rapporteras till be-
rörda nämnder. Revidering av dessa rutiner görs sedan årligen vid läsårets 
slut i samband med rapportering av barn- och ungdomscoachernas arbete 
samt TSI arbetet. 

 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att förvaltningen ska skrivelse ska överlämnas som 
nämnden yttrande över granskningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över Uppföljning av skolgranskningar 2017–2019 över-
lämna förvaltningens skrivelse daterad den 22 december 2022.  
 
 
 
___________ 
Exp till: Revisorerna 
 Förvaltningschef  
 Kvalitetsutvecklare 
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BUN § 8 
 
Internkontrollplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden    Dnr 37/23 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bland annat att 
anta Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana 
nämnderna att från och med år 2010 årligen upprätta internkontrollplan. Syfte 
med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.  

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en internkontrollplan där 
granskningsområden är:  
 

• Gymnasieutbildning 
• Grundskola/grundsärskola 
• Förskola 
• Personal 
• Ekonomi 
• Projekt 

 
Under varje granskningsområde finns upptaget kontrollmoment som ska granskas. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att internkontrollplanen ska antas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att anta internkontrollplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
___________ 
Exp till: Förvaltningschef 
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BUN § 9 
 
Överföring av projektstöd från 2022 till 2023    38/23 
 
Controller för barn- och utbildningsnämnden har sammanställt en förteckning 
över projektstöd 2022 på totalt 269 211,63 kronor som föreslås få överföras till 
år 2023. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att projektstöd från år 2022 om totalt 269 211,63 kronor 
överförs till 2023 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att projektstöd från år 2022 om totalt 269 211,63 kronor överförs till 2023 års 
projektbudget, i enlighet med en till ärende hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till:Controller 
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BUN § 10 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 23 
januari 2023    Dnr 44/23 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för barn- och utbildningsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe.  
 
Barn- och utbildningsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fast-
ställdes av nämnden den 30 augusti 2022 § 66.      
 
Förslag till nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden 
har tagits fram med anledning av nytt presidie och personalförändringar. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att förslag till upprättat förslag till underskriftsbemyn-
digande ska antas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 30 augusti 2022 § 66 anta nytt under-
skriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m den 23 januari 
2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-17 
 
 

17  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
BUN § 11 
 
Val av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023 – 31 oktober 
2026   Dnr 58/23   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023 – 31 okto-
ber 2026 utse: 
 
Ledamöter                                  Ersättare 
 
Kjell Ivemyr (S)   Elisabeth Erngren (V) 
Sigurd Synnergård (L)  Karin Enedahl (S) 
Hamida Hanou (M)   Carylon Karlsson (SD) 
 
 
 
Ordförande  Kjell Ivemyr (S) 
Vice ordförande  Sigurd Synnergård (L) 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet (2 st) 
 Barn- och utbildningsnämndens sekr 
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BUN § 12 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-17 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-17 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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