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Plats och tid Stadshuset, Sal Flen Kl 09:00 - 15:00
Beslutande Peter Munter (S), ordförande

Ingegerd Branting (C), 1:e vice ordförande
Mari-Louise Andersson (S)
Pernilla Hjälte (S)
Lars Falk (L)
Amanda Nääf (MP), tjänstgörande ersättare
Elisabeth Bergqvist (M), tjänstgörande ersättare
Monica Samuelsson (SD)
Cecilia Hellberg (SD)

Övriga deltagare Ersättare William Kohlström (S)
Ersättare Sofie Dahlberg (S)
Ersättare Hans Åfeldt (S)
Ersättare Susanne Hellsberg (C)
Ersättare Malin Lindkvist (SD)
Förvaltningschef Lena Furén
Skolchef Henrik Ljungqvist
Process- och kvalitetschef Åsa Andersson
Ekonomichef Simon Herlitz
Säkerhetsstrateg Jessica Tallklint Lundquist

Utses att justera Lars Falk
Justeringens
plats och tid

Stadshuset Flen 2023-02-01 kl. 8:30

Under-        Sekreterare
skrifter

..........................................................................................................................................................................

Sabina Dernelid 

Paragrafer 1-9

 
                         Ordförande

..........................................................................................................................................................................

Peter Munter

                         Justerande
..........................................................................................................................................................................

Lars Falk

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

Organ Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2023-01-26
Datum för
anslags uppsättande

2023-02-01 Datum för
anslags nedtagande

2023-02-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, stadshuset, Flen
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Underskrift ...........................................................................................................................................................................
Sabina Dernelid 

Information/Diskussion

- Presentationsrunda ny nämnd

- Ordförande och förvaltningschef informerar 

- Presentation av förvaltningskontorets medarbetare

- Rapport om lokaleffektivisering

- Rapport om resursfördelningsmodellen

- Månadsrapport

- Utbildningsärenden (kommunikation, nämndprocess, och delegation, 
styrmodell, reglemente och nämndplan)
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Innehållsförteckning
               Sidnr

§ 1 Månadsrapport 1 2023 4

§ 2 Delegationsordning för Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 6

§ 3 Svar på remissversion Mobilitetsplan 2023-2026 7

§ 4 Korrigering budgetram 2023 9

§ 5 Revidering av Bevarande- och gallringsplan för Barn-, 
utbildnings- och kulturnämnden 11

§ 6 Anmälningsärenden 221129-230115 13

§ 7 Delegationsbeslut 221129-230115 15

§ 8 Inkomna och besvarade klagomål 221129-230115 16

§ 9 Inkomna synpunkter 221129-230115 17
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§ 1 BUK/2023:4 - 006

Månadsrapport 1 2023
 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisad månadsrapport till handlingarna.

______________________

Bakgrund
Skolchef Henrik Ljungqvist och process- och kvalitetschef Åsa Andersson ger 
månadens rapport med uppföljning av ärenden som rör kränkande behandling 
och återrapportering från omvärldsdagarna. 

Ärendet

Kränkande behandling
Skolchef redovisar antalet anmälda ärenden av kränkande behandling under 
december 2022, jämförelser med tidigare perioder och en kort analys av 
anmälningarna. En redovisning av hela 2022 kommer i samband med 
årsredovisning.

Det har varit få anmälningar om kränkande behandling under december månad 
som dock är något kortare på grund av jullov.  Av anmälningarna rör två grovt 
våld. Arbete med åtgärder gällande grövre våld pågår. En ny rutin används nu. 
Den innebär att allt fysiskt våld polisanmäls. Förebyggande arbete med 
trivselledare påbörjas också inom kort.

Stenhammarskolan blir en sammanhållen skola inom kort och får då en ny rektor, 
Mats Jensen som tidigare arbetat som rektor i Västerås. 

GDPR, säkerhetsarbete
Punkten utgick på grund av frånvaro. 

Omvärldsdagarna
Process- och kvalitetschef går igenom Omvärldsdagarna. Omvärldsdagarna har 
som syfte att ge politiker information om nuläget i Flen samt möjlighet för 
politiker att diskutera innehållet i den kommande Strategiska planen. 
Omvärldsdagarna genomfördes i Köping i januari. Under dagarna presenterade 
Köpings kommun hur de arbetat med att minska försörjningsstöd och metoder 
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för hur arbete kan ske tillsammans mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 
och över myndighetsgränser. 

Samtalen handlade om Flen som plats, vad som är viktigt för invånare och olika 
fokusområden. Ett fokusområde handlade om barn och unga och hur vi bättre 
kan kompenserar för socioekonomiska faktorer. 

Det tidigare antagna hållbarhetsprogrammet med 80 mål att nå fram till 2023 
diskuterades också. En ny strategisk plan ska tas fram till 2027. 

Skickas till:
Akt
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 § 2 BUK/2022:600 - 002

Delegationsordning för Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta föreslagen delegationsordning samt

att uppdra till kommunstyrelsen att inta Barn-, utbildnings- och 
kulturnämndens delegationsordning i Flens kommuns författningssamling.

______________________

Bakgrund
Delegationsordningen anger vilka beslut Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
delegerar (flyttar över beslutanderätten) till annan och vem som får denna 
beslutanderätt delegerad till sig (delegaten). En ny delegationsordning beslutas 
för varje ny mandatperiod. 

Föreslagen delegationsordning är framtagen i samverkan med kommunjurist, 
föreslagna delegater och förvaltningsledning. Den nya delegationsordningen 
utgår ifrån tidigare antagen delegationsordning med redaktionella ändringar, 
förtydliganden och några förändringar i syfte att öka kvalité. 

Delegation för föreningsstöd har förändrats i syfte att bidra till en effektivare, 
mer transparent och snabbare handläggning för kommunens föreningar. 

Förtydliganden har gjorts vad gäller titlar för att delegationsordningen ska vara 
lättare att följa för medarbetare som arbetar i enlighet med 
delegationsordningen och för att underlätta för Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden att kunna följa upp delegerade beslut. 

Delen som rör avtal och upphandling (B 4 och B 5) har efter samverkan med 
ekonomi- och upphandlingsenhet förtydligats och förändrats. 

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 3 BUK/2022:581 - 009

Svar på remissversion Mobilitetsplan 2023-2026

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag som sitt eget.

______________________

Bakgrund
Följande ändringar föreslås av Barn-, utbildnings- och kulturnämnden till 
Mobilitetsplan 2023-2026:

 Sida 11, avdelning Järnväg, stycke 2 och 3.
o Här listas antal avgångar på respektive bana. Detta är ett nutidsläge 

och bör därför förklaras som ett nutidsläge. Förändring av antal 
avgångar kan komma att ske under mobilitetsplanens livscykel och kan 
då påverka kommunens framtida beslut. Incitament till inhämtning av 
relevant fakta bör ges för att säkerställa korrekta beslut under hela 
mobilitetsplanens livscykel.

 Sida 13, sista stycket, punktlista.
o Första punkten hänvisar till behovet av Statistik redovisat per kön. I 

denna punkt bör även ålder och funktionsvariation inkluderas då 
resvanor varierar stort även för dessa medborgare. Att redovisa 
statistik enbart på könstillhörighet är begränsande.

 Sida 16, Kollektivtrafik, första stycket.
o Här hänvisar man till Kollektivtrafik och/eller tåg. Det blir felaktigt 

eftersom tåg är en del av kollektivtrafiken. Följaktligen bör man ta bort 
”och/eller tåg” alternativt skriva ”kollektivtrafik med buss eller tåg” 
om man vill betona de olika transportsätten.

 Sida 17, Biltrafik, andra stycket
o Formulering gällande taxi bör infogas då detta också är ett alternativ 

till eget bilägande. Kommunen bör, i den mån det är möjligt, 
förespråka och bidra till en väl fungerande taxiverksamhet i 
kommunen. Det skapar trygghet för medborgarna samt bidrar till ett 
levande närings- och restaurangliv.

 Sida 17, Biltrafik, stycke sex (tillägg till punktlista)
o Flens kommun når målbilden genom att: Säkerställa förutsättningar 

för säker biltrafik vid skolor och förskolor 
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 Sida 18, Fordon i tjänst, allmän reflektion.
o Då en fungerande taxiverksamhet är behövligt i en 

landsbygdskommun som Flen, bör även hänsyn tas till taxis 
framkomst. Även särskilda persontransporter såsom serviceresor, 
skolskjuts och liknande bör benämnas under Fordon i tjänst.

 Generellt i dokumentet
o I dokumentet används förkortningar utan förklaring, exempelvis SKR 

och GCM.
o För att underlätta för utvärdering bör planen innehålla eller ha en 

bilaga med mer underlag för uppföljning såsom ett förtydligande av 
hur resultat ska följas upp (målen) och mätbara indikatorer om möjligt 
kopplade till indikatorer i hållbarhetsprogrammet. 

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 4 BUK/2022:500 – 041

Korrigering budgetram 2023

Barn-, utbildnings och kulturnämnden beslutar

att justera Barn-, utbildnings- och kulturnämndens budgetram till totalt 
461 608 tusen kronor för år 2023 

______________________

Bakgrund
Budget för 2023 fastställdes på Barn, utbildnings och kulturnämndens möte 8 
december 2022 till den totala budgetramen på 460 453 tkr. 

Översyn har gjorts kring fördelning av Barn-,utbildnings-, och kulturnämndens 
budgetram 2023.  Här har det upptäckts att Kommunledningsförvaltningen inte 
fördelat ramen korrekt utifrån tidigare politiska beslut tagna i kommunstyrelsen  
kring  projektet psykisk ohälsa. 

Tilldelningen av projektet psykisk ohälsa i den beslutade budgetramen som 
antogs 8 december 2022 av Barn-,utbildnings-, och kulturnämnden var totalt 577 
tkr. 

Efter översyn av beslut: § 103 KS/2019:131 samt § 73 KS/2019:131 så är den 
totala summan 2 355 mkr för de två projekten för att stärka barn och ungas 
psykiska hälsa under år 2023.  Av dessa medel har Barn-,utbildnings- och 
kulturnämnden kommit överens med socialförvaltningen att 600 tkr av dessa 
medel skall vara inom Socialförvaltningens budgetram med anledning av att 
dessa två projekt är i samverkan mellan de två nämnderna. Av detta framgår att 
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens totala ram skall vara 1,755 tkr. 

Då 577 tkr redan finns inom Barn-,utbildnings- och kulturnämnden beslutade 
budget skall nu totalt 1,178 mkr justeras och tillfalla budgetramen för Barn-, 
utbildnings- och kulturförvaltningen, så att den nu blir totalt 461 608 tkr.
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Övriga förändringar vi kan avläsa i den justerade budgetramen för Barn-, 
utbildnings-, och kulturförvaltningen är att medel för lokalkostnader för det nya 
målproduktionsköket i Hälleforsnäs samt kapitalkostnader att hantera för år 
2023. Merkostnaderna här utgör totalt 3,839 mkr. Dessa förslås läggas in i 
Måltidsservice anslag som då blir totalt 6,505 mkr efter justering. 

Kommunledningsförvaltningen har kommit överens med Barn-,utbildnings- och 
kulturförvaltningen under januarimånad att inköp för datorer om totalt 2,2 mkr 
inte längre skall ligga på investeringsbudgeten utan istället finnas på 
driftbudgeten. Skälet är att avskrivningstiderna på vissa datorer är upp till 5 år. 
Datorer har ofta en kortare livslängd och man har möjlighet här att direkt 
avskriva dessa på 1 år. Om man behöll dessa långa avskrivningstider så skapar det 
höga årliga kostnader. Dessa kostnader kan minskas genom detta skifte. 

Beslutsunderlag
Gällande insatser till unga för Psykisk ohälsa:
 § 103 KS/2019:131
 § 73 KS/2019:131

 
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 5 BUK/2023:26 - 004

Revidering av Bevarande- och gallringsplan för Barn-, utbildnings- 
och kulturnämnden
 

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta reviderad bevarande- och gallringsplan för Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden samt

att överlämna reviderad bevarande- och gallringsplan Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden till kommunstyrelsen att inta i Flens kommuns 
författningssamling.

______________________

Bakgrund
Grundregeln i offentlighetsprincipen är att alla allmänna handlingar ska bevaras. 
Av praktiska skäl är detta dock inte möjligt, varför det är tillåtet att gallra vissa 
typer av handlingar. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska 
bevaras; handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen 
verksamhet och framtida forskning. Eftersom grundregeln är att allmänna 
handlingar bevaras, är det i kommunen alltid nämnden som fattar beslut om 
gallring.

Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av 
allmänna handlingar i en plan som fastställs i nämnden. Planen beskriver 
verksamhetens olika informationstyper samt huruvida de ska bevaras eller gallras 
och i så fall efter vilken tidsperiod.

Flens kommuns ärendehanteringssystem blir digitalt arkiv från och med 2023 
vilket innebär att vi inte längre behöver skriva ut och spara diarieförda handlingar 
både digitalt och på papper. Sydarkivera (kommunalförbund för utbildning, råd 
och stöd i vilket Flens kommun är medlem) har informerat om att ett 
gallringsbeslut behövs för detta vilket är orsak till ett föreslaget tillägg i den 
befintliga bevarande- och gallringsplanen. Formuleringen är framtagen i 
samverkan med sakkunniga på Sydarkivera och medarbetare i nätverket för 
nämndadministratörer i Flens kommun.    
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Reservation
Amanda Nääf (MP) inkommer med följande skriftliga reservation:

”Det framgår inte att det finns lagstöd för beslutet eller för innehållet i planen. Det 
går därför inte att veta eller kontrollera att nämnden följer lagen genom beslutet. 
Det innebär även en risk för de tjänstepersoner som ska använda planen i sitt 
arbete, då inte heller de kan vara säkra på att de följer lagen genom att följa 
planens innehåll. ”

Flen 2023-01-26

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 6 BUK/2023:2 - 006

Anmälningsärenden 221129 - 230115

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.

______________________

Bakgrund
Förvaltningsrätten i Linköping

- Dom 221129 avslag på vårdnadshavares överklagan av Flens kommuns beslut att 
avslå ansökan om skolskjuts.

- Dom 221213 avslag på vårdnadshavares överklagan av Flens kommuns beslut att 
avslå ansökan om skolskjuts. 

Kommunfullmäktige

- Beslut 221212 § 135 Ordning för inkallande av ersättare för mandatperioden 2023 
- 2026

- Beslut 221212 § 140 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 
i Flens kommun 

- Beslut 221212 § 141 Revidering av arvodesreglemente för Flens kommun

- Beslut 221212 § 146 Val av nämnder och styrelser för mandatperioden 2023 - 
2026

Kommunstyrelsen

- Beslut 221128 § 135 Planering av uppsiktsdialoger 2023

- Beslut 230109 § 5 Närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden

Regionfullmäktige

- Beslut om godkänd Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026
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Skolverket

- Beslut om bidragsramar för statsbidrag för anställning av lärarassistenter 
2023.  

Social- och arbetsmarknadsnämnden

- Beslut 230102 § 4 Sammanträdesdagar för social- och arbetsmarknadsnämnden 
samt dess presidium 2023

Skickas till:
Akt
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§ 7 BUK/2023:3 - 002

 
Delegationsbeslut 221129-230115

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att   lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

______________________

Bakgrund
Redovisade delegationsbeslut under perioden 29 november 2022 till och med 15 
januari 2023 återfinns hos Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. 

Skickas till:
Akt
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§ 8 BUK/2023:6 - 006

Inkomna och besvarade klagomål 221129-230115

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade klagomål till handlingarna.

_____________________
 

Bakgrund
Enligt 4 kap. 8 § Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. Barn/elever, föräldrar eller annan kan framföra 
klagomål på verksamheten skriftligt eller muntligt. Synpunkter/klagomål kan lämnas till 
personal i verksamheten, rektor/förskolechef, huvudmannen (Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden i Flens kommun) eller Skolinspektionen.

Beteckning Beskrivning Datum
Inga inkomna klagomål under perioden. 

Skickas till:
Akt

Comfact Signature Referensnummer: 63543SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                        Sida

Sammanträdesdatum

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2023-01-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\eh2dbt0b.bqs\s11bfyoy.541.rtf

17 

§ 9 BUK/2023:5 - 006

Inkomna synpunkter 221129-230115

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade synpunkter till handlingarna.

______________________
 

Bakgrund
Inga inkomna synpunkter under perioden 29 november 2022 till och med 15 
januari 2023.

Skickas till:
Akt 
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underskrifter:
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