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Underskrift Utdragsbestyrkande 
Ann-Birthe Larsen Rosén 

Plats och tid 
Oskarshamnssalen, 2023-01-18 klockan 09:30-15:45, ajourneringar 10:50-11:00,12:15-13:15, 
14:30-14:45 

Beslutande 
Anton Sejnehed (S), ordförande 
Carina Freij Nolin (S) 
Sami Durmishi (S) 
Marianne Erlandsson (S) 
Stefan Pettersson (M), 1:e vice ordförande 
Berndt Karlsson (M) 
Marie-Louise Svensson (SD) ersätter Johanna Bäckström Wörmke (SD) 
Ted Nyberg (SD) ersätter Marko Raiskio (SD) 
Margareta Sjögren (KD) ersätter Per Tingström (KD) 
Charlotte Sternell (C), 2:e vice ordförande 
Marita Reinholdsson (V) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Patrik Wahlström (S), Elin Axtelius (S), Arne Nilsson (S), Kerstin Möller (M), Karin Liljesand (M), 
Oliver Day Jensen (C) och Magnus Jonneryd (KLP) 

Övriga deltagare 
Bildningschef Lotta Lindgren, fritidschef Daniel Stenberg §§ 1-8,12-13:2,14-16, administrativ chef 
Silvana Hedenlo §§ 1-8,12-13:2,14-16, verksamhetschef skola Peter Backhof §§ 1-8,12-13:2,14-16, 
verksamhetschef förskola Ulrika Mellblom §§ 1-8,12-13:2,14-16, verksamhetschef elevhälsa 
Annemo Grahm §§ 1-8,12-13:2,14-16, kulturchef Marcus Persson §§ 1-8,12-13:2,14-16, 
organisationsstrateg Niclas Lundström §§ 1,13:1:a, ekonomistrateg Joanna Lundqvist §§ 1,13:1:a, 
förvaltningsekonom Malin Engström §§ 1,13:1:a, systemförvaltare Magdalena Wärnelius §§ 13:1:a, 
ekonomistrateg Carina Åberg §§ 1,13:1:a, utredare Samuel Holm §§ 1,13:1:a och nämndsekreterare 
Ann-Birthe Larsen Rosén 

Paragrafer 
§§ 1-16 

Justeringens plats och tid (elektronisk signering) 
Digital justering 2023-01-20. Underskrifterna redovisas på protokollets sista sida. 
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Sekreterare 
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PROTOKOLL Sida 3 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 1 Dnr BN 2023/000010-1 

Val av protokolljusterare 

Bildningsnämndens beslut 
Efter uppropet utses Charlotte Sternell (C) att tillsammans med ordförande Anton Sejnehed (S) 
justera detta protokoll. 



PROTOKOLL Sida 4 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 2 Dnr BN 2023/000006-1 

Fastställande av dagordning 

Bildningsnämndens beslut 
Utskickad dagordning fastställs med ändringen att ett beslutsärende läggs till på dagordningen 
enligt följande: 
§ 14 Läsårstider 2023/2024 - Revidering 



PROTOKOLL Sida 5 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 3 Dnr BN 2022/000953-7 

Val av fem ledamöter och fem ersättare i 
bildningsnämndens arbetsutskott 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden väljer följande förtroendevalda till ledamöter och ersättare i bildningsnämndens 
arbetsutskott för perioden till och med 2026-12-31: 

Ledamöter Ersättare (personliga) 
Anton Sejnehed (S) Marianne Erlandsson (S) 
Carina Freij Nolin (S) Patrik Wahlström (S) 
Stefan Pettersson (M) Berndt Karlsson (M) 
Per Tingström (KD) Ted Nyberg (SD) 
Charlotte Sternell (C) Marita Reinholdsson (V) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12, § 57, om val av 11 ledamöter och 11 ersättare i 
bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden ska vid det konstituerande sammanträdet välja ett arbetsutskott med 5 ledamöter 
och 5 ersättare bland de förtroendevalda i nämnden för perioden till och med 2026-12-31. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Dagens sammanträde 
Berndt Karlsson (M) föreslår för Moderaterna och Socialdemokraterna att Anton Sejnehed (S), 
Carina Freij Nolin (S) och Stefan Pettersson (M) väljs till ledamöter i bildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Ted Nyberg (SD) föreslår för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att Per Tingström (KD) 
väljs till ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Marita Reinholdsson (V) föreslår för Vänsterpartiet och Centerpartiet att Charlotte Sternell (C) väljs 
till ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Carina Freij Nolin (S) förslår för Socialdemokraterna och Moderaterna att Marianne Erlandsson (S), 
Patrik Wahlström (S) och Berndt Karlsson (M) väljs till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Marie-Louise Svensson (SD) föreslår för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att Ted 
Nyberg (SD) väljs till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Charlotte Sternell (C) föreslår för Centerpartiet och Vänsterpartiet att Marita Reinholdsson (V) väljs 
till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott. 



PROTOKOLL Sida 6 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 3 fortsättning 

Ordföranden ställer proposition på Berndt Karlssons (M), Ted Nybergs (SD) och Marita 
Reinholdssons (V) förslag till ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott och finner att 
bildningsnämnden väljer följande förtroendevalda till ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott 
för perioden till och med 2026-12-31: 
Anton Sejnehed (S) 
Carina Freij Nolin (S) 
Stefan Pettersson (M) 
Per Tingström (KD) 
Charlotte Sternell (C) 

Därefter ställer ordföranden proposition på Carina Freij Nolins (S), Marie-Louise Svenssons (SD) 
och Charlotte Sternells (C) förslag till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott och finner att 
bildningsnämnden väljer följande förtroendevalda till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden till och med 2026-12-31: 
Marianne Erlandsson (S) 
Patrik Wahlström (S) 
Berndt Karlsson (M) 
Ted Nyberg (SD) 
Marita Reinholdsson (V) 

Beslutsunderlag 
Promemoria 2023-01-09 

Skickas till 

För kännedom/åtgärd: 
De valda 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
Förvaltningsledningen 
Central administration 
Förvaltningsekonomen 



PROTOKOLL Sida 7 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 4 Dnr BN 2022/000953-8 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden väljer följande av arbetsutskottets ledamöter till ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med 2026-12-31: 

Ordförande/sammankallande 
Anton Sejnehed (S) 

1:e vice ordförande 
Stefan Pettersson (M) 

2:e vice ordförande 
Charlotte Sternell (C) 

Ärendet 
Bildningsnämnden ska välja en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande i 
bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med 2026-12-31 bland utskottets ledamöter. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Dagens sammanträde 
Sami Durmishi (S) yrkar för Socialdemokraterna och Moderaterna att Anton Sejnehed (S) väljs till 
ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Ordföranden ställer proposition på att välja Anton Sejnehed (S) till ordförande i bildningsnämndens 
arbetsutskott för perioden till och med 2026-12-31 och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla 
detta. 

Sami Durmishi (S) yrkar för Socialdemokraterna och Moderaterna att Stefan Pettersson (M) väljs till 
1:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Ordföranden ställer proposition på att välja Stefan Pettersson (M) till 1:e vice ordförande i 
bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med 2026-12-31 och finner att 
bildningsnämnden beslutar bifalla detta. 

Marita Reinholdsson (V) föreslår för Vänsterpartiet och Centerpartiet att Charlotte Sternell (C) väljs 
till 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Ted Nyberg (SD) föreslår för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att Per Tingström (KD) 
väljs till 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. 



PROTOKOLL Sida 8 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 4 fortsättning 

Votering begärs som är sluten eftersom ärendet avser val. Charlotte Sternell (C) utses till 
rösträknare. Med 8 röster för Charlotte Sternell (C) och 3 röster för Ted Nyberg (SD) har 
bildningsnämnden beslutat att välja Charlotte Sternell (C) till 2:e vice ordförande i 
bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Promemoria 2023-01-09 

Skickas till 
För kännedom: 
De valda 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
Förvaltningsekonomen 
Central administration 



PROTOKOLL Sida 9 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 5 Dnr BN 2022/000953-9 

Val av firmatecknare 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden utser nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) till firmatecknare för 

perioden till och med 2026-12-31 i kombination med förvaltningschef Lotta Lindgren. 

2. Bildningsnämnden utser, såsom ersättare för Anton Sejnehed (S), i första hand 
bildningsnämndens 1:e vice ordförande Stefan Pettersson (M) och i andra hand 
bildningsnämndens 2:e vice ordförande Charlotte Sternell (C). 

3. Bildningsnämnden utser administrativ chef Silvana Hedenlo som ersättare för förvaltningschef 
Lotta Lindgren. 

Ärendet 
Enligt avsnitt 2 punkt 3.9 i Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun, 
undertecknande av handlingar, ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av 
nämnden undertecknas av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska 
underteckna handlingar. 

Konsekvenser för barn och ung 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden utser nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) till firmatecknare för 

perioden till och med 2026-12-31 i kombination med förvaltningschef Lotta Lindgren. 

2. Bildningsnämnden utser, såsom ersättare för Anton Sejnehed (S), i första hand 
bildningsnämndens 1:e vice ordförande Stefan Pettersson (M) och i andra hand 
bildningsnämndens 2:e vice ordförande Charlotte Sternell (C). 

3. Bildningsnämnden utser administrativ chef Silvana Hedenlo som ersättare för förvaltningschef 
Lotta Lindgren. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 



PROTOKOLL Sida 10 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 5 fortsättning 

Skickas till 
För kännedom: 
De valda 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningsledningen 
Förvaltningsekonomen 
Central administration 



PROTOKOLL Sida 11 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 6 Dnr BN 2022/000953-10 

Delgivning (kvittering av handlingar) 

Bildningsnämndens beslut 
1. Delgivning med bildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller berörd 

verksamhetschef. 

2. Vid ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med 1:e vice ordföranden. Vid både 
ordförandens och 1:e vice ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med nämndens 2:e 
vice ordförande. 

Ärendet 
Enligt avsnitt 2 punkt 3.8 i Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun sker 
delgivning med nämnden med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
1. Delgivning med bildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller berörd 

verksamhetschef. 

2. Vid ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med 1:e vice ordföranden. Vid både 
ordförandens och 1:e vice ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med nämndens 2:e 
vice ordförande. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Skickas till 
För kännedom: 
De valda 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningsledningen 
Förvaltningsekonomen 
Central administration 



PROTOKOLL Sida 12 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 7 Dnr BN 2022/000953-11 

Val av adjungerade ledamöter till Stiftelsen Anérska 
fondens styrelse 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden väljer följande förtroendevalda som adjungerade ledamöter till styrelsen för 
Stiftelsen Anérska fonden för perioden till och med 2026-12-31: 

Adjungerade ledamöter 
Anton Sejnehed (S) och Per Tingström (KD) 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har utsett kommittén för Stiftelsen Anérska fonden och har då valt följande 
ledamöter och ersättare: 

Andreas Erlandsson (S), ordförande 
Lucas Lodge (M), ledamot 
Rolf Lindström (M), ledamot 
Marie-Louise Svensson (SD), ledamot 
Connéelia Lundin (M), ersättare 
Margareta Sjögren (KD), ersättare 

Bildningsnämnden ska bland de förtroendevalda i nämnden utse två adjungerade ledamöter till 
styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden för perioden till och med 2026-12-31. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Dagens sammanträde 
Ted Nyberg (SD) föreslår för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att Per Tingström (KD) 
väljs som adjungerad ledamot till Stiftelsen Anérska fonden. 

Berndt Karlsson (M) föreslår för Moderaterna och Socialdemokraterna att Anton Sejnehed (S) väljs 
som adjungerad ledamot till Stiftelsen Anérska fonden. 

Ordföranden ställer proposition på Ted Nybergs (SD) och Berndt Karlssons (M) förslag och finner att 
bildningsnämnden väljer Anton Sejnehed (S) och Per Tingström (KD) som adjungerade ledamöter till 
styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden för perioden till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Promemoria 2023-01-09 



PROTOKOLL Sida 13 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 7 fortsättning 

Skickas till 

För kännedom: 
De valda 
Stiftelsen Anérska fonden 



PROTOKOLL Sida 14 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 8 Dnr BN 2022/000953-12 

Val av bildningsnämndens representant till regional 
styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden utser nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) till representant i regional 

styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland för perioden till och med 2026-12-31. 

2. Bildningsnämnden utser, såsom ersättare för Anton Sejnehed (S), i första hand 
bildningsnämndens 1:e vice ordförande Stefan Pettersson (M) och i andra hand 
bildningsnämndens 2:e vice ordförande Charlotte Sternell (C). 

Ärendet 
Bildningsnämnden ska utse en representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland 
för perioden till och med 2026-12-31. Enligt forumbeskrivningen för styrgruppen är det respektive 
ordförande från barn- och utbildningsnämnden eller motsvarande i medlemskommunerna som 
deltar. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden utser nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) till representant i regional 

styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland för perioden till och med 2026-12-31. 

2. Bildningsnämnden utser, såsom ersättare för Anton Sejnehed (S), i första hand 
bildningsnämndens 1:e vice ordförande Stefan Pettersson (M) och i andra hand 
bildningsnämndens 2:e vice ordförande Charlotte Sternell (C). 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Skickas till 

För kännedom: 
De valda 
Teknikcollege Östra Småland 



PROTOKOLL Sida 15 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 9 Dnr BN 2023/000031-1 

Beslut om regler för verksamhetsbesök 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att förtroendevald i Oskarshamns kommun har möjlighet att besöka 

bildningsnämndens verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag. 

2. Bildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden har rätt till ersättning om 
högst en heldagsersättning alternativt 8 timmars förlorad arbetsförtjänst per år för 
verksamhetsbesök. Ledamöter och ersättare ansöker hos nämndens ordförande innan besök 
om eventuell rätt till ersättning alternativt förlorad arbetsförtjänst. 

3. Förtroendevalda som ämnar göra verksamhetsbesök i verksamheter som riktar sig till barn och 
unga uppmanas att till förvaltningen årligen inkomma med registerutdrag från polisen. 

Ärendet 
Bildningsnämnden bedriver flera olika verksamheter. Det är viktigt att nämndens ledamöter och 
ersättare känner att det finns möjlighet att besöka verksamheterna för att öka sina kunskaper om 
den verksamhet som bedrivs. Besök i verksamheterna kan därför vara ett komplement till de 
föredragningar, rapporter samt den information som nämnden får vid sina sammanträden. 

Riktlinjer för verksamhetsbesök gällande samtliga politiker: 
• Ansvaret för verksamhetsbesök är den enskilda politikerns. En politiker behöver därför själv ta 

initiativ till ett verksamhetsbesök. 
• Inför alla verksamhetsbesök som görs ska kontakt tas med ansvarig rektor/enhetschef för att få 

en bekräftelse om att aktuell dag och tid passar verksamheten samt att verksamheten har 
möjlighet att ta emot besök. Vid besök för partipolitiskt syfte ska det uppges vid kontakt med 
rektor/enhetschef. Rektor har rätt att begränsa besök i verksamheter i vissa delar på sin enhet 
utifrån barn och elevers särskilda behov. 

• Om media ska delta vid besök i verksamheten så ska detta först godkännas av 
rektor/enhetschef. Detta eftersom det kan finns begränsningar på vilka barn, elever och 
besökare som får delta på bild och/eller text. 

• Alla besökare ska förhålla sig till GDPR varför fotografering av barn, elever, medarbetare och 
andra besökare eller information om dessa inte får fotograferas utan rektor/enhetschefs 
medgivande. 

Ytterligare riktlinjer för verksamhetsbesök gällande förtroendevalda i bildningsnämnden: 
• Förtroendevald som önskar dagersättning eller förlorad arbetsförtjänst för ett verksamhetsbesök 

ska innan besöket genomförs ansöka hos ordförande i bildningsnämnden som därefter beslutar i 
vilken utsträckning som ersättning kan utgå för besöket. 

• En förtroendevald i bildningsnämnden kan få högst en heldag ersättning per år alternativt 
förlorad arbetsförtjänst om 8 timmar per år. Utifrån längd på verksamhetsbesök och hur mycket 
ersättning som den förtroendevalda begär för respektive besök så kan därför ersättning utgå för 
flera besök. 

• Förtroendevald i bildningsnämnden kan göra besök i nämndens verksamhet utan ersättning och 
behöver då inte kontakta nämndens ordförande. 

• Syftet med de verksamhetsbesök som bildningsnämnden ger ersättning för är att ge den 
enskilda förtroendevalda i nämnden mer kunskap om verksamheten som bedrivs. 



PROTOKOLL Sida 16 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 9 fortsättning 

• Förtroendevald som besöker verksamheten i egenskap av förtroendevald för bildningsnämnden 
ska förhålla sig till det samverkanssystem som finns samt inte bedriva partipolitik under besöket. 
Vid besök för partipolitiskt syfte sker besöket utanför ramen för bildningsnämnden och det ska 
uppges vid kontakt med rektor/enhetschef. 

• Förtroendevalda som gör verksamhetsbesök i verksamheter som riktar sig till barn och unga 
uppmanas att till förvaltningen årligen inkomma med registerutdrag från polisen i enlighet med 
de regler som gäller för medarbetare. 

Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet innebär inga direkta konsekvenser för barn och unga. Det kan däremot finnas indirekta 
konsekvenser av att förtroendevalda besöker nämndens verksamheter. 

Att nämndens förtroendevalda har möjlighet att besöka nämndens verksamheter är positivt då de 
förtroendevalda som vill kan göra besök för att komplettera sin kunskap om verksamheten. Besöken 
kan då vara ett komplement till de rapporter och den information som ges av förvaltningen. Besöken 
kan då leda till att nämndens förtroendevalda får ökad kunskap om verksamheten. Att beslutsfattare 
har kunskap om den verksamhet som bedrivs är positivt för barn och unga. 

Förtydligandet om att rektor har rätt att begränsa besök i verksamheter i vissa delar på sin enhet 
utifrån barn och elevers särskilda behov är viktig för att besök inte ska påverka barn och unga 
negativt. Olika situationer kan påverka barn och unga på olika sätt och därför behöver 
begränsningen finnas. Besök kan annars påverka vissa barn och unga negativt. 

I undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2021 svarade mellan 39 % och 57 
% av ungdomar i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet att de vill vara med och påverka i frågor som rör 
din kommun. I samma undersökning svarade 10 % av tjejerna och 25 % av killarna att de skulle 
vända sig till en tjänsteperson eller politiker om de vill påverka något i sin kommun. På samma fråga 
svarade 34 % av killarna och 43 % av tjejerna, vet ej. Att förtroendevalda besöker verksamheten kan 
bidra positivt till ökad delaktighet, då det kan vara lättare att kontakta någon som har man träffat 
tidigare. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden beslutar att förtroendevald i Oskarshamns kommun har möjlighet att besöka 

bildningsnämndens verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag. 

2. Bildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden har rätt till ersättning om 
högst en heldagsersättning alternativt 8 timmars förlorad arbetsförtjänst per år för 
verksamhetsbesök. Ledamöter och ersättare ansöker hos nämndens ordförande innan besök 
om eventuell rätt till ersättning alternativt förlorad arbetsförtjänst. 

3. Förtroendevalda som ämnar göra verksamhetsbesök i verksamheter som riktar sig till barn och 
unga uppmanas att till förvaltningen årligen inkomma med registerutdrag från polisen. 

Dagens sammanträde 
Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med ordföranden 
Anton Sejnehed (S). 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 



PROTOKOLL Sida 17 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 9 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Skickas till 
För kännedom/åtgärd: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Gruppledarna i kommunfullmäktige 
Förvaltningsledningen 
Rektorer 
Enhetschefer 



PROTOKOLL Sida 18 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 10 Dnr BN 2023/000032-1 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
kommun 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar följande: 
1. Skolhälsovårdsjournal för elev i Oskarshamns kommun, som byter till offentligt bedriven skola i 

annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter elevens eller 
vårdnadshavarnas medgivande. Byter eleven till privat skolhälsovård får överföring av 
skolhälsovårdsjournal endast ske genom överlämnande av kopior. 

2. Beslutet gäller för mandatperioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Ärendet 
För att kunna följa en elevs hälsa och utveckling under hela skoltiden, från förskoleklass till 
gymnasiet, är det viktigt att skolhälsovårdsjournalerna följer med eleven under hela skoltiden. När en 
elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. Om eleven byter till en skola i en 
annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av journalen. Ett avhändande innebär 
då att journalen i sin helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. 

Enligt 15 § arkivlagen (1990:782), får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar 
endast genom ett sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av lag eller särskilt 
beslut av kommunfullmäktige. Det finns inte någon lag som ger kommunen möjlighet att överlämna 
skolhälsovårdsjournaler till annan kommun, varför det behövs ett särskilt beslut från 
kommunfullmäktige för att möjliggöra detta. 

Skolhälsovårdsjournalen bör följa eleven, då det inte finns något värde i att journaler för avflyttande 
elever arkiveras i Oskarshamn. Byter eleven till privat skolhälsovård får överföring av 
skolhälsovårdsjournal dock endast ske genom överlämnande av kopior. Notering om var kopior 
skickats ska göras i den journal som kopierats (originaljournalen). Att överföra en 
skolhälsovårdsjournal kräver samtycke från vårdnadshavare eller elev om eleven är mogen att själv 
fatta beslut (12 kap 2-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen). 

Tidigare har kommunfullmäktige årligen beslutat om överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
kommun. Enligt Sydarkivera kan ett sådant beslut gälla tills vidare, men det kan vara lämpligt att 
kommunfullmäktige beslutar om överföring av skolhälsovårdsjournal till annan kommun en gång per 
mandatperiod. 

Konsekvenser för barn och unga 
För att kunna följa en elevs hälsa och utveckling under hela skoltiden, från förskoleklass till 
gymnasiet, är det viktigt att skolhälsovårdsjournalerna följer med eleven under hela skoltiden. När en 
elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. Om eleven byter till en skola i en 
annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av journalen. Ett avhändande innebär 
då att journalen i sin helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. 



PROTOKOLL Sida 19 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 10 fortsättning 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar följande: 
1. Skolhälsovårdsjournal för elev i Oskarshamns kommun, som byter till offentligt bedriven skola i 

annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter elevens eller 
vårdnadshavarnas medgivande. Byter eleven till privat skolhälsovård får överföring av 
skolhälsovårdsjournal endast ske genom överlämnande av kopior. 

2. Beslutet gäller för mandatperioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Dagens sammanträde 
Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med ordföranden 
Anton Sejnehed (S). 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Skickas till 

För kännedom/åtgärd: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Verksamhetschef elevhälsa 
Verksamhetschef skolhälsovård 



PROTOKOLL Sida 20 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 11 Dnr BN 2023/000033-2 

Förteckning över aktuella uppdrag från politiken - 
Revidering 

Bildningsnämndens beslut 
1. Förteckningen över aktuella uppdrag från politiken anmäls. 

2. Bildningsnämndens beslut 2022-09-21, § 90 punkt 2 upphävs. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förteckning från förra mandatperioden över aktuella uppdrag från politiken. Av 
förteckningen framgår de uppdrag från politiken som ännu inte är avslutade. Förteckningen anmäls 
till bildningsnämnden två gånger om året. 

Bildningsförvaltningen föreslår att ett av uppdragen i förteckningen utgår, vilket framgår av till 
tjänsteutlåtandet bifogad förteckning. Uppdraget föreslås utgå med anledning av att det inom 
Fritidskontoret finns många planerade investeringsprojekt kommande år. Inom badplatsområdet har 
ett omfattande arbete påbörjats med att utveckla sanitets- och toalettbyggnader på de 16 
kommunala badplatserna. Dessutom påbörjas utveckling av Havslätts badplats under 2023 där 
bland annat en ny badbrygga ska byggas. Detta innebär att bildningsnämndens beslut 2022-09-21, 
§ 90 punkt 2 föreslås upphävas. 

Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet handlar om att inte utföra ett uppdrag gällande en utredning på grund av arbetssituationen 
inom Fritidskontoret. Beslutet bedöms därför sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Förteckningen över aktuella uppdrag från politiken anmäls. 

2. Bildningsnämndens beslut 2022-09-21, § 90 punkt 2 upphävs. 

Dagens sammanträde 
Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med 
bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S). 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 
Förteckning över aktuella uppdrag från politiken 



PROTOKOLL Sida 21 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 11 fortsättning 

Skickas till 
För kännedom: 
Förvaltningsledningen 



PROTOKOLL Sida 22 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 12 Dnr BN 2022/000347-4 

Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetet med 
att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot 
anställda och förtroendevalda 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till 
kommunrevisionen som bildningsnämndens yttrande över revisionsrapport Granskning av arbetet 
med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. 

Ärendet 
På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en granskning av hur 
kommunen bedriver arbete med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och 
förtroendevalda. 

Den sammanfattade bedömningen av granskningen är att kommunstyrelsen och nämnderna 
bedriver ett delvis ändamålsenligt arbete med ovanstående. 

Utifrån de iakttagelser och bedömningar PwC har gjort i denna granskning lämnar de följande 
rekommendationer till nämnderna att: 
1. Säkerställa att samtliga händelser rörande hot och våld rapporteras in i 

avvikelserapporteringssystemet samt att vidtagna åtgärder dokumenteras och kommuniceras till 
medarbetare. I detta sammanhang är det viktigt att fortsatt belysa frågan om acceptans- och 
toleransnivåer i verksamheterna. 

2. Säkerställa att anställda har kännedom om rutiner samt tillräcklig kunskap i hur de kan 
förebygga, förhindra och hantera händelser av hot och våld. 

3. Tillse kontinuerliga informationsinsatser till medarbetarna avseende vilket stöd som kan ges vid 
uppkommen situation. 

Utifrån de iakttagelser och bedömningar PwC har gjort i denna granskning lämnar de även följande 
rekommendation till bildningsnämnden att: 
1. Sammanställa genomförda riskanalyser på enhetsnivå till verksamhetsnivå och förvaltningsnivå i 

syfte att genomföra verksamhets- och förvaltningsövergripande riskanalyser inom området hot 
och våld i syfte att stärka det förebyggande arbetet. 

2. Inventera skolornas skal- och tillträdesskydd samt larm- och kommunikationsmöjligheter vid 
behov av in- och utrymning. Detta i syfte att identifiera risker, brister och behov för att sedan 
prioritera och genomföra åtgärder inom dessa delar. 



PROTOKOLL Sida 23 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 12 fortsättning 

Yttrande från bildningsförvaltningen 
Rekommendationer till samtliga nämnder: 
1. Säkerställa att samtliga händelser rörande hot och våld rapporteras in i 

avvikelserapporteringssystemet samt att vidtagna åtgärder dokumenteras och kommuniceras till 
medarbetare. I detta sammanhang är det viktigt att fortsatt belysa frågan om acceptans- och 
toleransnivåer i verksamheterna. 
Från och med 1 januari 2023 byter Oskarshamns kommun system gällande rapportering av 
tillbud och arbetsskador. Stella är ett system där medarbetaren själv, eller tillsammans med chef 
och/eller skyddsombud på ett enkelt sätt anmäler och följer upp de hot och/eller våldssituationer 
som hen utsatts för. Varje medarbetare ska kunna ge sitt skyddsombud tillgång till ärendet och 
på detta sätt även få stöd av skyddsombudet. 

Samma system gör det också möjligt för ansvarig chef att göra en anmälan om medarbetaren 
inte gjort det själv. 

Dialoger sker kontinuerligt om vikten av att anmäla både tillbud och arbetsskador. 

2. Säkerställa att anställda har kännedom om rutiner samt tillräcklig kunskap i hur de kan 
förebygga, förhindra och hantera händelser av hot och våld. 
Rutinerna gällande hot och våld kommuniceras vid nyanställning samt vid terminsstart och vid 
behov. Vid särskilda tillfällen förs även dialog om rutinerna i krisgrupper, arbetslag samt 
ledningsgrupper. 

Utifrån behov sker kontinuerlig kompetensutveckling i syftet att öka och förstärka kunskaperna i 
hur vi kan förebygga, förhindra och hantera händelser av hot och våld. I november 2022 
genomfördes en utbildning i PDV, pågående dödligt våld, där 35 personer från 
bildningsförvaltningen deltog. Detta resulterade även i att två av handlingsplanerna kopplat till 
hot och våld uppdaterades. 

3. Tillse kontinuerliga informationsinsatser till medarbetarna avseende vilket stöd som kan ges vid 
uppkommen situation. 
Se ovan. Dialog förs också inom samverkanssystemet på APT (arbetsplatsträffar), på LOKSAM 
(lokal samverkansgrupp på enheten) samt på BISAM (förvaltningens samverkansgrupp) om 
tillbud och arbetsskador. I bildningsförvaltningen ansvarar fackliga företrädare tillsammans med 
HR (Human Resource – personalavdelningen) för att årligen genomföra OSA-utbildningar 
(organisatorisk- och social arbetsmiljö). På dessa utbildningar deltar bildningsförvaltningens 
chefer samt skyddsombud. Dialoger förs om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Dessa kunskaper tar sedan cheferna och skyddsombuden med sig till det förebyggande och 
främjande arbetet på arbetsplatserna. 

Samtliga chefer kan via HR få stöd för sina medarbetare och sig själva. Detta kan innebära 
stödsamtal och beställs av närmaste chef. 

I arbetsmiljöenkäten 2021 svarade 80 % att de kände till rutinerna kring hot och våld. 2022 
svarade 86,2 % att de kände till rutinerna. 

Rekommendationer till bildningsnämnden: 
1. Sammanställa genomförda riskanalyser på enhetsnivå till verksamhetsnivå och förvaltningsnivå i 

syfte att genomföra verksamhets- och förvaltningsövergripande riskanalyser inom området hot 
och våld i syfte att stärka det förebyggande arbetet. 



PROTOKOLL Sida 24 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 12 fortsättning 

Bildningsförvaltningen anser inte att en sammanställning av samtliga risk och 
konsekvensbeskrivningar skulle förbättra och stärka det förebyggande arbetet. Skillnaderna är 
mycket stora inom bildningsförvaltningen. Däremot är erfarenhetsutbyte av olika situationer 
mycket viktigt för det fortsatta lärandet. Detta sker systematiskt via rektorsgrupperna, den 
förvaltningsövergripande krisgruppen, förvaltningsledningen samt vid särskilda tillfällen då 
samtliga berörda blivit inbjudna till information och dialog utifrån en särskild händelse. 

Vi kommer också verka för en ökad användning av Arbetsmiljöverkets checklista ”Kartlägg 
riskerna för hot och våld i arbetsmiljön” och utifrån denna arbeta vidare med rutiner eller åtgärder 
som stärker det förebyggande och främjande arbetet. 

2. Inventera skolornas skal- och tillträdesskydd samt larm- och kommunikationsmöjligheter vid 
behov av in- och utrymning. Detta i syfte att identifiera risker, brister och behov för att sedan 
prioritera och genomföra åtgärder inom dessa delar. 
Det finns idag en god kunskap om varje enhets möjlighet till larm och 
kommunikationsmöjligheter vid hot och våld och det finns som framgår i rapporten utmaningar. 
Alla enheter kan sätta igång ett utrymningslarm. Ingen enhet kan sätta igång ett inrymningslarm 
än. Utredning pågår om detta ska införskaffas eller inte. Omvärldsanalys är här viktigt då det 
tidigare inte funnits något system som varit tillräckligt bra. När eller om man vet att en 
gärningsperson inte finns i byggnaderna så kan byggnaderna låsas centralt – detta får dock inte 
ske om risk finns att en gärningsperson finns i byggnaden. 

Arbetet med rätt åtgärder och eventuella prioriteringar kommer att fortsätta. 

Vid utbildningen om PDV i november 2022 tränades inrymning på ett enkelt och effektivt sätt. 
Detta kommer nu spridas inom förvaltningen. Inrymning ska inte tränas tillsammans med barn 
och unga. 

Vi har kommunikationsvägar inom utbildningsverksamheterna då medarbetarna har tillgång till 
IT-systemet UNIKUM. Om den möjligheten inte finns, eller när man inte ser på datorn då man 
ansvarar för barn och elever finns inga kommunikationsvägar som gör att man når alla på en 
gång. 

Bildningsnämnden kommer också följa och ta del av den nationella vägledning kring allvarliga 
våldsdåd som bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram. 

Konsekvenser för barn och unga 
En trygg arbetsmiljö för bildningsnämndens medarbetare påverkar även barn och unga indirekt. 
Faktorer som påverkas positivt av en trygg arbetsmiljö är exempelvis; engagemang, bemötande, tillit 
och förtroende samt arbetsglädje. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och 
överlämnar detta till kommunrevisionen som bildningsnämndens yttrande över revisionsrapport 
Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och 
förtroendevalda. 



PROTOKOLL Sida 25 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 12 fortsättning 

Dagens sammanträde 
Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med 
verksamhetschef skola Peter Backhof. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 
Revisionsrapport - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot 
anställda och förtroendevalda 

Skickas till 
För kännedom/åtgärd: 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledningen 



PROTOKOLL Sida 26 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 13 Dnr BN 2023/000008-1 

Information 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras som mottagen. 

Dagens sammanträde 
1. Information/kompetensutveckling 

a. Presentation av nämndens förtroendevalda och central förvaltning. 

b. Kompetensutveckling; bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) informerar och 
svarar på frågor om följande inför den nya mandatperioden: 

- Kallelse och handlingar 
- Sammanträdet 
- Inbjudningar 
- Kommunmail och att viss e-post ska registreras 
- Politiska ord och begrepp 
- Jäv 
- Protokollsanteckning 
- Lämna skriftliga yrkanden 
- Inkallelseordning 
- Regler för ersättning/arvode/förlorad arbetsförtjänst 
- Växelvis tjänstgöring 

2. Information/kompetensutveckling; administrativ chef Silvana Hedenlo informerar och svarar på 
frågor om internkontroll. 

Ordförande Anton Sejnehed (S) informerar om att nämndens förtroendevalda kommer att ges 
möjlighet att inkomma med förslag till kontrollpunkter inför presidiets beredning av förslaget som 
sker den 25 januari. 

3. Information/kompetensutveckling; bildningschef Lotta Lindgren och ordföranden Anton Sejnehed 
(S) informerar och svarar på frågor om nämndens ansvar gällande bland annat: 
- Sammanträdeshandlingar 
- Delegationsordning och anmälan av delegationsbeslut 

4. Information/kompetensutveckling; bildningschef Lotta Lindgren informerar och svarar på frågor 
om följande: 
- Vision, löften och mål 
- Bildningsnämndens organisation och verksamhet 
- Styrdokument, nationella och lokala - kort information 
- Kommunens författningssamling på hemsidan 
- Vad- eller hur-fråga - nämnd eller förvaltning, utifrån kommunens ledningspolicy 

5. Ordföranden Anton Sejnehed (S) informerar om och tar in anmälan till utbildningsdag den 23 
januari; en heldag med information och verksamhetsbesök för nämnden om förskola, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. 
Verksamhetscheferna deltar. 

Ordföranden ställer proposition på att notera informationen som mottagen och finner att 
bildningsnämnden beslutar bifalla detta. 



PROTOKOLL Sida 27 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 14 Dnr BN 2019/000619-8 

Läsårstider 2023/2024 - Revidering 

Bildningsnämndens beslut 
Läsårstider 2023/2024 kompletteras med följande lovdagar: 
2024-05-10 
2024-06-07 

Ärendet 
Bildningsnämnden beslutade 2020-02-19, § 9 om läsårstider för bland annat läsåret 2023/2024. Det 
har nu visat sig att läsårstiderna för 2023/2024 behöver kompletteras med två lovdagar avseende 
klämdagarna 2024-05-10 och 2024-06-07. 

Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet är av administrativ karaktär och därför har ingen särskild konsekvensutredning för barn och 
unga gjorts. 

Ärendets behandling 
Läsårstider 2023/2024 kompletteras med följande lovdagar: 
2024-05-10 
2024-06-07 

Dagens sammanträde 
Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och redogör för förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Skickas till 

För kännedom/åtgärd: 
Region Kalmar län (Kalmar Länstrafik) 
Tekniska kontoret 
Socialförvaltningen 
Fristående skolor och förskolor i Oskarshamns kommun 
Förvaltningsledningen 
Rektorer 
Studie- och yrkesvägledare 
Skoladministratörer 
Bildningskontoret 



PROTOKOLL Sida 28 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 15 Dnr BN 2023/000004-1 

Anmälningsärenden 

Bildningsnämndens beslut 
Anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förteckning med anmälningsärenden. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén föredrar ärendet. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-11 
Förteckning anmälningsärenden 



PROTOKOLL Sida 29 
Bildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

§ 16 Dnr BN 2023/000005-1 

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 
Delegationsbeslut enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förteckning över delegationsbeslut. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att delegationsbeslut enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans 
bildningschef Lotta Lindgren. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-11 
Förteckning delegationsbeslut 
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