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Övriga närvarande: Sara McKenzie, teamchef § 134-147 
Barbara Boron, verksamhetschef § 148 
Jonas Trulsson, planeringschef, § 148-151 
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj 
Elisabeth Alm, sekreterare 
 

Paragrafer: 134 - 151 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-06-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 134 

Justerare 

Ärendebeskrivning 
Lars Karlsson (S) och Mimmi Heinegren (SD) väljs att justera dagens protokoll. 
 
 
_____  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-06-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 135 

Ärendelista 

Ärendebeskrivning 
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  

_____  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-06-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 136-147 Dnr. FUN 2022/8 

Enskilda ärenden 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-06-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 148 Dnr. FUN 2018/4 

Revidering av delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Från den 1 januari 2019 gäller en förändring i folkbokföringslagen som ger Familje- 
och utbildningsnämnden möjlighet att hos Skatteverket ansöka om skyddad 
bokföring för person som är omhändertagen enligt 2 § i Lagen som särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 
 
Den 1 september 2018 trädde nya och moderna adoptionsregler ikraft. Syftet med 
de nya adoptionsreglerna är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre 
förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på 
rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterad den 25 maj 2022 
 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Barbara Boron redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta 
 
att godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Enhetschef SG 
• Familjerättssocionom TS 
• Nämndsekreterare för revidering 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-06-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 149 Dnr. FUN 2021/230 

Svar på uppdrag att ta fram modell för trygghet och 
trivsel i skolan 

Ärendebeskrivning 
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 25 november 2021 att uppdra åt 
Lärande och familj att redogöra för hur förskolor och skolor arbetar mot 
diskriminering och kränkande behandling samt hur arbetet sker för ökad trygghet 
och trivsel. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 juni 2022. 
• Arbetsmodell och instruktion för främjande av likabehandling, trygghet och 

trivsel samt förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling daterad den 1 juni 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson redogör för ärendet.  

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att  godkänna ”Arbetsmodell och instruktion för främjande av likabehandling, 
trygghet och trivsel samt förebyggande av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling” som svar på uppdraget. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdragschef Lärande och familj 
• Verksamhetschefer för Gymnasieskolan, Grundskolan, Grundsärskolan och 

Förskolan. 
• Planeringschef  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-06-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 150 Dnr. FUN 2022/45 

Yttrande över motion från Susanne Jönsson (S) och 
Lars Karlsson (S) om multisportarenor på kommunens 
skolor 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med motion om 
multisportarenor på kommunens skolor. I motionen föreslås att en inventering av 
skolornas tillgång till multisportarenor görs omgående samt att det i budget 2023 
och 2024 anslås medel för att bygga multisportarenor på de skolor som idag saknar 
sådana arenor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 2 juni 2022. 
• Delegationsbeslut, Kommunstyrelsens ordförande, KS 2021/503, daterat den 9 

februari 2022. 
• Beslut, kommunfullmäktige, KS 2021/503, daterat den 20 december 2021. 
• Motion från Socialdemokraterna inkommen den 20 december 2021. 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson redogör för ärendet.  

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att godkänna yttrandet över motionen.   

att  överlämna beslutet för vidare ställningstagande till Kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Planeringschef 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-06-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 151  Dnr. FUN 2022/11 

Information från Lärande och familj 2022 

Ärendebeskrivning 
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson informerar om: 

• Behovet av lokaler för förskola och grundskola; hur Lärande och familj 
kommer arbeta med det. 

• Ersättningslokaler för Junibacken och Lönndalens förskolor.  
• Paviljongerna på Rebbelberga skola och det pågående arbetet med lösningar 

på lokalfrågan. 
 
Planeringschef Jonas Trulsson informerar om: 

• Förslag om kommunalt övertagande av den fristående förskolan 
Barnhagen.  

• Ventilationen på Söndrebalgs skola 
 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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