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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerandes sign 

Sammanträdesrum Osby, klockan 08:30 

Lars-Anton lvarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), vice ordförande 
Hans Persson (SO), andre vice ordförande 
Andreas Andersson (KO) tjänstgör för Thomas Poppe (M) 
Elisabeth Vestergård (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Leif Nilsson (SO) 
Ida Gustafsson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Leif Wallenberg (S) 
Marie Winther (V) 
Magnus Augustsson (C) 

Lars Andreasson (S) 

Tjänstepersoner m.fl. 
Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
Controller, Rolf Persson,§ 104-108 
Områdeschef, Christel Torstensson 
§ 108-112 
Kultur- och fritidschef, Sara Eckerström, 
§ 113-114 
T.f. kulturutvecklare Josefin Svensson 
§ 113-114 
Sekreterare, Helle Kröll Rasmussen 

Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, måndagen den 28 november 2022, klockan 10:00 

# e rh·o]!g~~ 
Helle Kröll Rasmussr ~,i 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Miljö- och byggnämnden 

2022-11-22 

2022-11-29 Datum då anslaget tas ned 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Helle Kröll Rasmussen 

I Uldragsbestyrkande 

Paragrafer §§ 102 - 116 

2022-12-22 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendelista 

§ 102 Upprop och protokollets justering ...................... ........................ 3 

§ 103 Godkännande av dagordning .. .......................... ........................ 4 

§ 104 Information ........................................... ... .. .. ... .. ......... ... ........ ..... 5 

§ 105 Aterrapportering av ställda frågor. ............................................. 6 

§ 106 Anmälningar ....... ............. .......................................................... 7 

§ 107 Delegationsbeslut .. .......... ............. ............................................ 8 

§ 108 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2022 .......... ................. .. 9 

§ 109 Elevprognos 2022/2023 avseende förskola, grundskola och 
gymnasiet .................................. ....................................................... 10 

§ 110 Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ........ 11 

§ 111 Tillsyn förskola och fritidshem - fristående verksamhet, 
pedagogisk omsorg - Malin Trulsson ............................................... 13 

§ 112 Tillsyn förskola och fritidshem - fristående verksamhet, 
Prästgårdens förskola och fritidshem ....... ......................................... 14 

§ 113 Kulturpris 2022 ....................................................................... 16 

§ 114 Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2023 ......................... 18 

§ 115 Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats - EMI ...... 20 

§ 116 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2023 ..... 22 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Samr:nanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 102 
Upprop och protokollets justering 

Barn- och utbildningsnämnden utser Lars Andreasson (S) att tillsammans 
med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll. 

Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras måndagen den 28 november 2022, klockan 10:00. 

ld 0 I 
I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 103 
Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns enligt kallelse den 26 oktober 2022 

Justerandes sign 

1dh 1 
I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 104 
Information 

BUN/2022:8 

Förvaltningschef Asa Hallen Olofsson informerar 

1. Lokaler 

2. Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 

Skolverket 

3. SKRs genomlysning av gymnasieskolan 

4. Anpassningar inför budget 2023 

5. Information gällande gymnasiesamverkan - Skollagsförändringar 

6. Indikatorer nämndplan 2023 

7. Samverkansavtal Osby - Älmhult 

9. Övrigt 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 105 
Aterrapportering av ställda frågor 

BUN/2022:8 

Vid dagens sammanträde finns inget att återrapportera. 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 



rvlOSBY 
~KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 106 
Anmälningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Vid dagens sammanträde finns inga Anmälningar. 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 107 
Delegations beslut 

BUN/2022:6 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och 
tjänsteman enligt en av Barn- och utbildningsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Barn- och 
utbildningsnämnden. Redovisning innebär inte att Barn- och 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 

Delegationsbeslut tagna 1 - 31 oktober 2022. 

Delegationslista: 

Ärende Beslutsdatum Antal beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen september 2022 58 

Beslutet skickas till 
Barn och utbildningsförvaltningen 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 108 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2022 

Dnr BUN/2022:2 042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per den 

31 oktober 2022, med en negativ avvikelse på 6 011 tkr. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning 
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och 

ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till 

kommunstyrelsen efter utfall i april, maj, augusti och oktober samt till 

kommunfullmäktige efter utfall i april och augusti. 

I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att 

nå den av fullmäktige beslutade budgetramen. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 8 november 2022, 

§ 79 

Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning 2022", daterad den 25 oktober 2022, 

från controller Rolf Nilsson och förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson. 

Budgetuppföljning, barn- och utbildningsnämnden oktober 2022. 

Beslutet skickas till 

Ekonomi, Controller Rolf Persson 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

F örvaltningschef 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 109 
Elevprognos 2022/2023 avseende förskola, grundskola 
och gymnasiet 

Dm BUN/2022-248 610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
elevprognos för 2022/2023 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn direkt och därför kommer ingen barnkonsekvens

analys att göras. 

Sammanfattning 

För att kunna göra kostnadsanalyser och ta ut riktning och vision framåt för 

skolverksamheterna i barn- och utbildningsförvaltningen i Osby kommun, 

redovisas elevprognosen från alla förskoleklasser till årskurs nio. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 8 november 2022, 

§ 80 

Tjänsteskrivelse "Elevprognos 2022/2023" daterad 24 oktober 2022, från 

områdeschef Christel Torstensson och förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson. 

"Elevprognos nuläge Förskoleklass till årskurs 9" - Antal elever inskrivna 

11 oktober 2021 ", daterad den 22 oktober 2022, från barn- och utbildning. 

"Nuläge Förskoleklass till årskurs 9" -Antal elever inskrivna 2 november 

2022", daterad den 2 november 2022. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson 

Jane Mårtensson 

Karin Ax 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 110 
Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

DnrBUN/2022:109 630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 

barngruppernas sammansättning/storlek, köläge och 

placeringsstatistik i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Barn konsekvensanalys 

Uppföljning berör inte barn. 

Sammanfattning 

I skollagen kap 14 § 8. Anges huvudmannens ansvar för förskolan: 

"Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö" 

I skollagen kap 14 § 8. Anges huvudmannens ansvar för fritidshemmen: 

"Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god 
miljö" 

I syfte att informera om situationen på kommunens förskolor, pedagogisk 

omsorg och fritidshem redovisas följande: 

- Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg och 

fritidshem 

- Barngruppens storlek 

- Köläget inom pedagogisk omsorg och förskola 

- Vistelsetid på förskolorna 

- Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk 

omsorg. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 8 november 2022, 

§ 81 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg" daterad den 
25 oktober 2022, från områdeschef förskola Christel Torstensson och 
förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson. 

Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem oktober 2022, barn
och utbildningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
Administratör, Christina Svensson 
Områdeschef, Christel Torstensson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 111 
Tillsyn förskola och fritidshem - fristående verksamhet, 
pedagogisk omsorg - Malin Trulsson 

Dnr BUN/2022:279 634 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner fortsatt verksamhet för 

enskild pedagogisk omsorg - Malin Trulsson. 

- Verksamheten uppfyller kraven för kommunala bidrag. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 

Sammanfattning 

Enligt Skollagen (2011 : 800) har kommunen tillsyn över enskild förskola 

vars huvudman kommunen godkänt. Skollagen 26 kap 4 § första stycket: 
"En kommun har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman har 

godkänt enligt 2§ kap 7§ andra stycke" 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 8 november 2022, 
§ 83 

Tjänsteskrivelse "Tillsyn pedagogisk omsorg" daterad den 21 oktober 2022, 

från områdeschef förskola Christel Torstensson och förvaltningschef Åsa 
Hallen Olofsson. 

"Tillsyn enskild pedagogisk omsorg - Malin Trulsson" daterad 2022-10-2 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson 

Områdeschef Christel Torstensson 

Administratör Jane Mårtensson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 112 
Tillsyn förskola och fritidshem - fristående verksamhet, 
Prästgårdens förskola och fritidshem 

Dm BUN/2022:249 630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillsynen för Prästgårdens 

förskola och fritidshem. 

- Verksamheten uppfyller kraven för kommunalt bidrag. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående 

verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de 

lagar och regler som finns för verksamheten följs. Tillsynen tar sitt ursprung 

i Skol verkets "allmänna råd och kommentarer för förskolan och fri tidshem" 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-08, § 82 

Tjänsteskrivelse "Tillsyn Prästgården" daterad den 21 oktober 2022", från 

områdeschef förskola Christel Torstensson och förvaltningschef Åsa Hallen 

Olofsson. 

Frågor till rektor inför tillsyn av fristående förskola enligt 26 kap i skollagen, 

daterad den 17 oktober 2022, handläggare Christel Torstensson områdeschef 

för förskolorna. 

Barn- och utbildningsnämnden informerar "Prästgårdens fritidshem" daterad 
den 17 oktober 2022. 

Frågeformulär till huvudman" Tillsyn av fristående förskola i enlighet med 

26 kap. skollagen (2010:800)", daterad den 17 oktober 2022, handläggare 

Christel Torstensson 

Verksamhetsberättelse 2021, Prästgårdens Förskola och Fritids. 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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~KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

F örvaltningschef Åsa Hallen Olof sson 
Områdeschef Christel Torstensson 

Osby pastorat Klas Roos 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Rektor Prästgårdens förskola och fritidshem. 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 113

Kulturpris 2022

Dm BUN/2022:245 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att xxxx tilldelas 

Osby kommuns kulturpris 2022. 

Barn och utbildningsnämndens ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) 

får i uppdrag att meddela mottagaren av kulturpriset 2022 så snart 

barn- och utbildningsnämndens motivering till beslutet föreligger i 

skriftlig form. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt 

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar barn-och utbildningsnämnden enhälligt att xxx 

tilldelas Osby kommuns kulturpris 2022. 

Sammanfattning 

Osby Kommuns kulturpris delas ut en gång årligen till nu levande person/er 

eller organisationer som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser inom 

litteratur, konst, teater, musik, konsthantverk, hembygdsvård eller härmed 

jämförbara områden. För behörighet krävs vidare att personen/erna är född 

eller bosatt i Osby kommun, eller på annat sätt har anknytning till 

kommunen. Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2022. Förslag på 

lämpliga kandidater till kulturpriset lämnas till enheten Kultur och fritid som 

sammanställer en nomineringslista. Nomineringslista över årets 

kulturpristagare presenteras traditionellt muntligt vid sittande möte. Barn och 

utbildningsnärnnden fattar beslut om mottagare av kulturpriset som 

presenteras muntligt på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande på årets sista 

sammanträde för Kommunfullmäktige och är på 10 000 kronor. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-08, § 87 

I UWragsooscy�aMe 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Tjänsteskrivelse "Kultur och fritid", daterad den 20 oktober 2022, från 
kultur- och fritidschef Sara Eckerström och förvaltningschef Åsa Hallen 
Olofsson. 

Förteckning över Osby kommuns kulturpristagare 1979-2021. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 
Sara Eckerström, tf Kultur- och fri tidschef 
Josefin Svensson, tf Kulturutvecklare 
Barn- och utbildningsnämndens beslut skickas ej utan meddelas direkt på 
sittande KF möte 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 114 
Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2023 

DnrBUN/ 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna "Taxor och avgifter inom Kultur och Fritid 2023" med 
följande ändring: kolumn C i underlaget höjs med 10 %. 

Barn konsekvensanalys 

Nej, inte aktuellt. 

Sammanfattning 

2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för 
uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att bidra 
till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. Att 
skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett aktiv och 
självständigt föreningsliv och civilsamhälle. Systemet är upplagt så att de 
övergripande riktlinjerna antas av kommunfullmäktige men budget för 
föreningsstöd samt taxor för Kultur och Fritidsanläggningar och lokaler 
antas och justeras vid behov årligen av barn och utbildningsnämnden inom 
_given ram. För de föreningar som har egna lokaler och klubbrum i 
kommunens byggnader och anläggningar, kommer ett hyresavtal att skrivas 
med fastighetsenheten. De individuella hyresavtalen regleras inte i den 
allmänna skrivelsen för "taxor kultur och fritidsanläggningar" utan 
förhandlas fram utifrån varje unik situation. Inför 2023 föreslår Kultur och 
fritid att taxorna från 2022 behålls. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-08, § 84 

Tjänsteskrivelse "Taxor och avgifter inom Kultur och Fritid 2022" 

Beslutsgång 

Yrkande 
Mats Ernstsson (C) yrkar att kolumn C i underlaget höjs med 10 %. 

I Uldragsbestyrkande 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Överläggning och beslut 

Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan besluta i 

enlighet med Mats Ernstssons (C) yrkande finner att nämnden beslutar så. 

Justerandes sign 

Beslutet skickas till 

F örvaltningschef Åsa Hallen O lofsson 

Kultur- och fritidschef Sara Eckerström 

Fritidsutvecklare Ylva Kronblad 

Kommunstyrelsen 

\ I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 115 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats -
EMI 

Dm BUN/2022:266 624 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans medicinska insats. 

Tack 

Barn- och utbildningsnämnden riktar ett särskilt tack till Annika Gustavsson, 
MLA, för ett väl genomfört arbete. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet hanterar ett antagande av ledningssystem. 

Sammanfattning 

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningen samt ska främst 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skollagen ställer krav på att 

elevhälsans verksamhet ska vara av god kvalitet och säkerställa likvärdigt 

stöd (SFS 2010: 800). Kravet på ledningssystem innebär att det ska finnas 
tydlig ansvarsfördelning, dokumenterade processer, identifierade rutiner 

samt rutiner för uppföljning (SOSFS 2011 :9). Ledningssystemet gäller 

elevhälsans medicinska insats som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, 

(HSL, 1982:763) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS, 2011 :9). Den 

medicinska insatsen av elevhälsan, EMI, styrs både av skollagen (2010:800) 

och hälso- och sjukvårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara 

organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av 

vården samt främjar kostnadseffektivitet, (HSL 1982:763). 

Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt 

vid rätt tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden 

eller avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 

lagar och andra föreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-11-08, § 85 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Tjänsteskrivelse "Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats-EM!", 
daterad den 25 oktober 2022, från förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson. 

Plan för "Ledningssystem, systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans 
medicinska insatser EMI", uppdaterad den 13 oktober 2022, från MLA 
Annika Gustavsson. 

Beslutet skickas till 

Annika Gustavsson, MLA 

Chef för centrala barn- och elevstödsenheten 

Områdeschef gymnasie/vux 

Förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 116 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 
2023 

BUN/2022:250 006 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2023 
enligt förslag med följande ändring: Arbetsutskottet den 17 januari 
2023 stryks. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet hanterar en sammanträdesplan 

Beslutsgång 

Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämnden enhälligt att stryka 
förslag till arbetsutskott den 17 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan 2023 för Barn- och utbildningsnämnden. 

Tider för ärendeberedning har planerats i samråd med barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, vice ordförande, nämndsekreterare och 

förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan för 2023 

Beslutet skickas till 
Kansliet 
F örvaltningschef, Åsa Hallen O lofsson 

\ 
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