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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-03-31 
Tid: 09:45-10:50 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Jessica Ekerbring (S) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) §43  
Gunilla Werme (L) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Layla Abou Tacca (KD) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) Ersätter Roger Andersson (S) 
Seydou Bahngoura (C) Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §54 
 
Närvarande ersättare 
Seydou Bahngoura (C) §43 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Pär Ljungvall (V) 
Kerstin Cederström (L) 
 
Övriga 
Karin von Stedingk T f programdirektör 
Elias Hazare Nämndsekreterare 
Maria Fhager Nämndsekreterare 
Peter Bodelsson Ekonom 
 
Paragraf 43 och 54 
 
Elias Hazare, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Susanne Lindholm (KD), ordförande 
 
 
 
 
Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare 
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§ 43 Mosjö skola mathantering samt ökade kostnader - 
Beslut 
Ärendenummer: Bou 354/2019 
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander 09:45 

Ärendebeskrivning 
Området omkring Mosjö skola exploaterats och utbyggnadstakten är hög. 
Mosjö skola är i dag en F-6 skola med drygt en parallell och behöver byggas ut 
för att bli en full två parallell skola. Ökningen förväntas bli motsvarande en 
klass per år. Redan idag nyttjas slöjdsalar och musiksal till klassrum samt att 
skolan i omgångar anpassat alternativa utrymmen för att rymma klasser. 

Fastighetsägaren för Mosjö skola är extern, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
(SBB), vilket innebär att upphandling måste ske enligt LoU i samtliga moment 
eftersom utbyggnaden är en beställning från kommunen. 

Tilläggs/utökade kostnader för ombyggnation: 

Mattransporter, max 380 tkr (varav 140 tkr 2023 och 240 tkr 2024). 

Effekterna av Coronapandemin innebär ökade kostnader. Hyresnivån var 
tidigare beräknad på en hyrestid på 25 år, med en förlängning med ytterligare 
fem år till 30 år bedöms hyran kunna hanteras inom tidigare beslutad 
budgetram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-21 
Anpassningar temporärt klassrum och mathantering under försening av 
utbyggnad i Mosjö – beslut i nämnd 2022-03-04, Bou 1785/2021 
Mosjö skola om- och utbyggnad inkl skolgård – beslut i nämnd 2021-05-06, 
Bou 354/2019 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd barn och utbildning 

1. Kostnad för mathantering under ombyggnation bedöms uppgå till 380 tkr. 

2. Kostnaden för mathantering finansieras via mottagande nämnd för 2023 
med 140 tkr och för 2024 med 240 tkr. 

3. Avtalstiden utökas till 30 år. 

4. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att ingå hyresavtal för de utökade 
lokalerna inom den utökade budgetramen, där det även framgår att 
fastighetsägaren tecknar det upphandlade entreprenadavtalet. 

5. Ordförande för programnämnden får i uppdrag att besluta om tilldelning av 
entreprenör för projektet inom den reserverade budgetramen. 

6. Ärendet blir omedelbart justerad. 
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Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 54 Återkallelse av godkännande förskolan Asken - 
Beslut 
Ärendenummer: Bou 272/2022 
Handläggare: Anna Lundgren 11:45 

Ärendebeskrivning 
Föräldrakooperativet Asken ekonomisk förening, huvudman för förskolan 
Asken gjorde en ansökan 2021-04-27 om att byta huvudman för sin 
verksamhet. Den nya huvudmannen Tysslinge friskola fick ett godkännande 
2021-06-03 att ta över som huvudman för verksamheten. Därför föreslås att 
Programnämnd barn och utbildning återkallar godkännandet för 
Föräldrakooperativet Asken ekonomisk förening att bedriva 
förskoleverksamhet från och med 2022-03-31 i enlighet med 26 kapitlet 14 § 
samt 2 kapitlet 5 § skollagen (2010:800) och därmed rätten till bidrag för 
nämnda verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Beslut: Bou 993/2021, 2021-06-03 
Tjänsteskrivelse: Återkallelse av godkännande, 2022-03-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

1. Godkännandet att bedriva förskoleverksamhet återkallas för huvudmannen 
Föräldrakooperativet Asken ekonomisk förening med organisationsnummer 
769600–7918 från och med 2022-03-31. 

2. Beslutet fattas i enlighet med 26 kapitlet 14 § samt 2 kapitlet 5 § skollagen 
(2010:800). 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bilaga med 
överklagandehänvisning. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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