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§ 117 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Marianne Josefsson (MP): lyfter fråga om demokratiundervisning som övrig 

fråga.  

 Ann Wallnedal (LPo) lyfter fråga om trafiksituation på Mogaskolan som övrig 

fråga.  

 Ann Wallnedal (LPo) lyfter fråga om trafiksituation på Mjöbäck skola som övrig 

fråga.  

Omdisponering av ärendeordning: 

 Ärende 1 – Godkännande av dagordning 

 Ärende 2 – Remiss – Samverkansavtal familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i VGR. 

 Ärende 3 –  Ansökan om godkännande för pedagogisk omsorg, Ekolek 

 Ärende 4 –  Handläggningsavgift för pedagogisk omsorg  

 Ärende 5 –  Granskning av vuxenutbildningen, svar till revisionen 

 Ärende 6 –  Återrapportering skolorganisation söder 

 Ärende 7 –  Resursfördelningsmodell för förskola 

 Ärende 8 –  Resursfördelningsmodell för fritidshem 

 Ärende 9 –  Information – Budgetuppföljning 

 Ärende 10 –  Verksamhetsplan 2023-2025 inklusive detaljbudget 

 Ärende 11 –  Internkontroll 2022 – granskningsrapport 

 Ärende 12 –  Information - uppföljning av barn och elevers utveckling år 2022 

 Ärende 13 –  Information - uppföljning av frånvaro år 2022 

 Ärende 14 –  Namnbyte på skolenheter i skolorganisation söder 

 Ärende 15 –  Sammanträdestider 2023 
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 Ärende 16 –  Information – Rörelseglädje i skolan 

 Ärende 17 –  Information – Tecknande av avtal med privata utförare avseende 

kommunal verksamhet under året 

 Ärende 18 –  Gratis frukt i Svenljungas grundskolor 

 Ärende 19 –  Återrapportering kring uppdraget som kontaktpersoner ute i 

verksamheterna 

 Ärende 20 –  Information från förvaltningen  

 Ärende 21 –  Övrig fråga – Trafiksituationen på Mogaskolan 

 Ärende 22 –  Övrig fråga – Trafiksituationen på Mjöbäck skola 

 Ärende 23 –  Övrig fråga – Demokratiundervisning 

 Ärende 24 –  Anmälan av delegationsbeslut 

 Ärende 25 –  Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden 

kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Josefsson (MP): vill lyfta fråga om demokratiundervisning som övrig 

fråga. 

Ann Wallnedal (LPo): vill lyfta fråga om trafiksituation på Mogaskolan som övrig 

fråga. 

Ann Wallnedal (LPo): vill lyfta fråga om trafiksituation på Mjöbäck skola som övrig 

fråga. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller dem. 
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§ 118 
Remiss – Samverkansavtal familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamheter i 
Västra Götaland 
Diarienummer: BUF-2022-138  106 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom samordnat remissvar för 

Sjuhärads kommuner kring samverkansavtal familjecentral och 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland inkommen 29 september 

2022. 

Sammanfattning 

Den 10 maj 2021 fastställde Vårdsamverkan Västra Götaland en uppdragshandling 

och gav Västra Götalandsregionen och VästKom i uppdrag att ta fram ett 

inriktningsdokument för familjecentralerna i Västra Götaland. På uppdrag av 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett samverkansavtal för 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits 

fram.  

Den 11 augusti 2022 inkom en remissversion av samverkansavtal för 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland, till 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har under hösten 2022 erbjudit möten 

mellan kommuner för diskussion och samordning av remissvar. Verksamhetschef 

för barn- och elevhälsa har deltagit vid dessa möten.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 58 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11 

Remissmissiv, 2022-08-11 

Samverkansavtal - Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 

Västra Götaland, 2022-08-11 

Samordnat remissvar för Sjuhärads kommuner kring samverkansavtal 

familjecentral och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland, 2022-

09-29 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Socialnämnden (för kännedom) 

vardsamverkan.se  (via webbformulär) 

Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa
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§ 119 
Ansökan om godkännande för pedagogisk 
omsorg, Ekolek  
Diarienummer: BUF-2022-109  637 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om bidrag för 

pedagogisk omsorg. 

Reservationer 
Marianne Josefsson (MP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser 

att före justeringen komma in med en skriftlig reservation.  

Ann Wallnedal (LPo) reserverar sig mot beslutet. 

Mona Wearn (LPo) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Den 1 juni 2022 inkom en ansökan från Ekolek Barnomsorg AB (Ekolek) om att få starta 

pedagogisk omsorg i Svenljunga kommun. Ekolek ansöker om bidrag från kommunen för tre 

dagbarnvårdare med vardera sex barn.  

Ekolek har i sin ansökan beskrivit att pedagogisk omsorg följer skolverkets allmänna råd och att 

förskolans läroplan är vägledande. De beskriver också att verksamheten ska utgå från barnets 

behov, att lärmiljöerna är föränderliga och barnen ges möjlighet till inflytande. Fortsatt 

beskriver Ekolek att de anställer dagbarnvårdare med utbildning eller erfarenhet så att god 

omsorg kan tillgodoses. Ekolek ansvarar för kompetensutveckling och pedagogisk handledning 

för sin personal. Verksamheten ska vara öppen för alla, ha samma ramtid som Svenljunga 

kommun och vara avgiftsbelagd enligt kommunens avgifter och regler.  

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att Ekoleks verksamhet inte innebär några 

påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, att verksamheten är öppen 

för alla barn samt att avgifterna inte är oskäligt höga. Dock bedömer barn- och 

utbildningsförvaltningen att Ekolek inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 

för motsvarande offentlig verksamhet. Ekolek har inte i tillräcklig utsträckning visat att de har 

förutsättningar att följa skollagens krav om ändamålsenliga lokaler, personalens utbildning eller 

erfarenhet samt gällande att ge barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling den omsorg som 

deras speciella behov kräver. Vidare bedöms det finnas brister i ledarskapet som innebär att 
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Ekolek inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig 

verksamhet. 

Ekonomi 
Ingen påverkan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 56 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25 

Ansökan om godkännande för pedagogisk omsorg, 2022-06-01  

Komplettering av ansökan, 2022-09-01 och 2022-09-13  

Utredning av ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg, Ekolek Barnomsorg AB, 

2022-10-25 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Agneta Elverlind, planerings- och utredningssekreterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torsten Lindh (S): Förvaltningens och arbetsutskottets förslag till beslut där barn- och 

utbildningsnämnden beslutar avslå Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om bidrag för pedagogisk 

omsorg. 

Marianne Josefsson (MP): Återremitterar ärendet till planerings- och 

utredningssekreterare  för vidare utredning.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

Torsten Lindh (S) förslag. 

Protokollsbilaga 
Reservation, 2022-12-07 
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Beslutet expedieras till 
Ekolek Barnomsorg AB 

Agneta Elverlind, planerings- och utredningssekreterare 
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§ 120 
Handläggningsavgift för pedagogisk omsorg 
Diarienummer: BUF-2022-170  031 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar från och med 1 januari 2023 godkänna 

handläggningsavgifter för pedagogisk omsorg enligt följande:  

 Vid ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg utgår en 

handläggningsavgift på 20 000 kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar avgifterna till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av ny lagstiftning samt barn- och utbildningsförvaltningens 

omkostnader för handläggning av ansökningar föreslår barn- och 

utbildningsförvaltningen att en handläggningsavgift utgår.  

Kommunen får ta ut en avgift för en ansökan om godkännande, 25 kap 10 c §, 

skollagen. Lagändring gäller från den 1 januari 2023.  

En avgift gäller den så kallade självkostnadsprincipen som framgår av 2 kap. 6 §, 

kommunallagen.  

Bestämmelsen ger inte utrymme för att ta ut någon avgift vid anmälningar av 

förändringar i personkretsen enligt 25 kap 10 b §, skollagen. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 57 

Ny lagstiftning, Skollagen 25 kap, 10 c §. 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Agneta Elverlind, planerings- och utredningssekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 121 
Granskning av vuxenutbildningen, svar till 
revisionen 
Diarienummer: BUF-2022-80  615 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rekommendationerna och beslutar 

att lämna kommentarer avseende revisionsgranskning upprättat 7 november 2022 

med tillhörande bilagor. 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen genomförde PwC en 

granskning av vuxenutbildningen under juni 2022. Syftet var att bedöma om barn- 

och utbildningsnämnden säkerhetsställer en ändamålsenlig vuxenutbildning och att 

detta sker med tillräcklig intern kontroll.  

Den sammanställda granskningsrapporten inkom till barn- och 

utbildningsförvaltningen den 8 september 2022. Utifrån de iakttagelser och 

bedömningar som genomförts i granskningen bedömer revisorerna att barn- och 

utbildningsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbildning med 

tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna önskar att barn- och utbildningsnämnden senast 2022-12-31 

kommenterar de rekommendationer som redovisats i rapporten. 

Ekonomi 
Beslutet får ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 59 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-07 

Skrivelse från revisorerna, 2022-09-08 

Granskning av vuxenutbildningen, PWC-rapport, 2022-09-08 

Förslag Kommentarer avseende revisionsgranskning, 2022-11-07 

Rutin för urval och prioritering till vuxenutbildningen i Svenljunga kommun, 2022-

11-07 

Rutin för att kartlägga behov och efterfrågan samt nå individer med rätt att delta i 

vuxenutbildning i Svenljunga kommun, 2022-11-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mats Spånberg, rektor. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Kommentarer avseende revisionsgranskning 

Rutin för urval och prioritering till vuxenutbildningen i Svenljunga kommun 

Rutin för att kartlägga behov och efterfrågan samt nå individer med rätt att delta i 

vuxenutbildning i Svenljunga kommun 

Beslutet expedieras till 
Thomas Mellqvist, revisor 

Mats Spånberg, rektor
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§ 122 
Information – Återrapportering gällande 
skolorganisationen i söder    
Diarienummer: BUF-2022-100 610 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen som biläggs till 

protokollet.  

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har VD för Svenbo har bjudits in för återrapportering till 

nämnden. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Wahlberg, VD Svenbo. 

Protokollsbilaga 
Skrivelse från Svenljunga verksamhetslokaler AB, 2022-12-06  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

16 (43) 
 

§ 123 
Resursfördelningsmodell för förskola 
Diarienummer: BUF-2022-177  639 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar resursfördelningsmodell för 

förskola. 

Barn- och utbildningsnämnden upphäver tidigare resursfördelningsmodell för 

förskola/skolbarnomsorg antagen 13 december 2011, § 93. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förändra resursfördelningsmodellen 

för förskola/skolbarnomsorg. I och med förändringen vill förvaltningen göra två 

resursfördelningsmodeller, en för förskola och en för fritidshem.  

Ekonomi 
Resursfördelningsmodellen skapar bättre förståelse för tilldelning för rektorer och 

utåt i organisationen. Avstämningarna under året bidrar till mer rättvisande 

resursfördelning. Enheter där barnen i snitt har längre omsorgstid missgynnas 

något vid tilldelning, främst på bekostnad av enheterna där barnen går kortare tid.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 53 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-15 

Förslag – Resursfördelningsmodell för förskola 

Resursfördelningsmodell för förskola/skolbarnomsorg 2011-12-13, § 93 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 123 

Barn- och utbildningsnämnden  

2022-12-06 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

17 (43) 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Resursfördelningsmodell för förskola 

Beslutet expedieras till 
Julija Kulneff, ekonom  
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§ 124 
Resursfördelningsmodell för fritidshem 
Diarienummer: BUF-2022-178  636 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar resursfördelningsmodell för 

fritidshem. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förändra resursfördelningen för 

förskola/skolbarnomsorg. I och med förändringen vill förvaltningen göra två 

resursfördelningsmodeller, en för fritidshem och en för förskola. 

I och med antagande av resursfördelningsmodellen för förskola, BUF-2022-177, 

upphävs tidigare resursfördelningsmodell för förskola/skolbarnomsorg antagen 13 

december 2011, § 93. 

Ekonomi 
Resursfördelningsmodellen ger ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 54 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-15 

Förslag – Resursfördelningsmodell för fritidshem 

Resursfördelningsmodell för förskola/skolbarnomsorg 2011-12-13, § 93 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Resursfördelningsmodell för fritidshem 

Beslutet expedieras till 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

20 (43) 
 

§ 125 
Information - Budgetuppföljning  
Diarienummer: BUF-2022-004  042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Enligt rutin för mål- och resultatstyrning ska förvaltningen till varje ordinarie 

nämndssammanträde redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och 

kommentarer till eventuella avvikelser mot verkligt utfall och årsprognos. Vid 

avvikelser ska analys och åtgärdsplan tas fram och redovisas till nämnd. 

Efter elva månader görs följande helårsprognos: 

Förvaltning prognostiserar lämna överskott på 3 miljoner kronor. Största 

anledningen till förbättrad prognos är att våra personalkostnader ser ut att bli lägre 

än vad vi tidigare kalkylerat. Detta beror på återhållsamhet på enheter samt en 

ökad sjukfrånvaro bland personalen i kombination med svårigheter med att få tag 

på vikarier. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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21 (43) 
 

§ 126 
Verksamhetsplan 2023-2025 inklusive 
detaljbudget  
Diarienummer: BUF-2022-003  041 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan 2023-2025 inklusive 

detaljbudget 2023 för barn- och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden godkände det upprättade förslaget till 

verksamhetsplan 2023-2025 den 11 oktober 2022 och överlämnade det till 

kommunfullmäktige. 

Den 28 november 2022 beslutade kommunfullmäktige kring Verksamhetsplan 

2023-2025 för Svenljunga kommun.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en budget för 2023 utifrån de 

ramar som tilldelats förvaltningen i den beslutade verksamhetsplanen för 2023-

2025. 

Den totala ramen som tilldelats barn- och utbildningsförvaltningen uppgår till 314 

miljoner kronor.  

I internbudgeten för 2023 har en hög transparens eftersträvats, där det ska vara 

enkelt att följa upp verksamheterna och där kostnader belastar rätt verksamheter. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan 

2023-2025 inklusive detaljbudget 2023 för barn- och utbildningsnämnden.  

Beredning 
En preliminär detaljbudget för 2023 har informerats om i arbetsutskottet den 22 

november 2022, detta eftersom kommunfullmäktiges beslut kring 

verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun antogs 28 november 2022.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 55 

Förslag till verksamhetsplan 2023-2025 för barn- och utbildningsnämnden 

Förslag detaljbudget 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom, Tommy Fock, barn- och 

utbildningschef och Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och 

utvecklingsenheten. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan 2023-2025 för barn- och utbildningsnämnden 

Detaljbudget 2023 för barn- och utbildningsnämnden  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Salman Chalhoub, ekonomichef 

Julija Kulneff, ekonom



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

23 (43) 
 

§ 127 
Internkontroll 2022 - Granskningsrapport  
Diarienummer: BUF-2022-002 003  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner granskningsrapporten.  

Sammanfattning 
Enligt Regler för intern kontroll antagna i kommunfullmäktige 12 februari 2018, § 4 

ska samtliga nämnder och styrelser årligen anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen. Granskningsområden och processer med hög frekvens och 

hög risk bör prioriteras framför de som sker mer sällan och där eventuella 

felaktigheter inte orsakar stor skada.  

Barn- och utbildningsnämnden antog 1 februari 2022, § 8 Internkontrollplan 2022 

för barn- och utbildningsnämnden som innefattade följande riskområden som 

skulle komma att granskas under året: 

 Åtgärdsprogram 

 Delegationsbeslut 

Granskningen som genomförts under året har sammanställts i en 

granskningsrapport. Enligt rutin för mål- och resultatstyrning från 8 september 

2020 ska förvaltningschef/VD presentera resultatet av kontrollarbetet till nämnden 

senast vid årets sista nämndssammanträde för att möjliggöra självskattningen. 

Nämnden genomför självskattningen vid första nämndsmötet därefter. Slutligen 

rapporteras utfallet från självskattningen och eventuell handlingsplan i samband 

med bokslut. 

Ekonomi 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-11-28 

Förslag till Internkontroll – granskningsrapport 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ann-Louise Lallo, specialpedagog, Åse-Marie Hage, 

verksamhetschef kvalitets- och utvecklingsenheten och Cecilia Axelsson, 

nämndsekreterare. 

Protokollsbilaga 
Internkontroll – granskningsrapport för barn- och utbildningsnämnden 2022 

Beslutet expedieras till 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 

Åse-Marie Hage, utvecklingsledare 

Ann-Louise Lallo, specialpedagog med särskilt utvecklingsuppdrag 

Cecilia Axelsson, nämndsekreterare 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

25 (43) 
 

§ 128 
Information - Uppföljning av barns och elevers 
kunskaper år 2022, del av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete 
Diarienummer: BUF-2022-022  603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ingår att genomföra 

uppföljning av alla elevers utveckling mot målen och följs upp på enhets- och 

huvudmannanivå fyra gånger om året.   

Resultatet från uppföljning presenteras på sammanträdet. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och 

utvecklingsenheten. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

26 (43) 
 

§ 129 
Information - Uppföljning av frånvaro  
år 2022, del av huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete 
Diarienummer: BUF-2022-023  603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Skolfrånvaro följs upp kontinuerligt på varje skola samt i enheternas och 

huvudmannens kvalitetsrapporter. Tre avstämningar per läsår genomförs på 

huvudmannanivå. 

Resultatet från uppföljningen för period 1, 1 september till 30 november, 

presenteras på sammanträdet. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och 

utvecklingsenheten. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 130 
Namnbyte på skolenheter i skolorganisation 
söder  
Diarienummer: BUF-2022-176  665 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till att byta namn på Överlida 

skola till Högvadskolan, från och med den dag skolenheten tas i bruk efter om- och 

tillbyggnad.  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner även förslaget till att byta namn på 

Östra Frölundas skola till Kindaholmskolan, från och med den dag skolenheten tas i 

bruk efter om- och tillbyggnad.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt reglementet för barn- och 

utbildningsnämnden 2018-12-17 § 214, rev 2020-09-07, § 101, besluta om 

nämndens förvaltningsorganisation. 

Med anledning av beslutet om ny skolorganisation i södra kommundelen föreslår 

förvaltningen ett namnbyte på skolorna i Överlida och Östra Frölunda, då dessa två 

skolor kommer bli områdesskolor. Namnförslag på skolorna är Högvadskolan 

respektive Kindaholmskolan. 

Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 60 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-14 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-14 § 88  
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige (för kännedom)  

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 131 
Sammanträdestider 2023  
Diarienummer: BUF-2022-172  600 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdestiderna för år 2023. 

Sammanfattning 
Nämnden ska fastställa sammanträdestiderna för år 2023. Upprättat förslag 

innebär att nämnden sammanträder tio gånger under året med ett beredande 

arbetsutskott cirka två veckor innan.  

På grund av ny mandatperiod kommer inget arbetsutskott att bereda första 

nämndssammanträdet 2023, detta eftersom arbetsutskottet utses vid första 

nämndssammanträdet.   

Förutom ovanstående föreslås ytterligare två nämndssammanträden för arbete 

med enbart systematiskt kvalitetsarbete.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 61 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-08 

Förslag – Sammanträdestider 2023 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Cecilia Axelsson, nämndsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 
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Protokollsbilaga 
Sammanträdestider 2023 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom)



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 132 
Information – Rörelseglädje i skolan 
Diarienummer: BUF-2022-186  609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Enligt riktlinje för ökad rörelseglädje i skolan ska verksamheternas arbete utifrån 

riktlinjen årligen följas upp i nämnden. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 133 
Tecknade avtal med privata utförare under 
2022 inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
Diarienummer: BUF-2022-173 003 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och överlämnar den till 

kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 

antogs i kommunfullmäktige 30 maj 2016, § 84. Med utgångspunkt från detta 

program har kommunfullmäktige uppdragit till varje nämnd att ansvara för att avtal 

som tecknas med utförare som bedriver verksamhet inom nämndens 

verksamhetsområde, gör detta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. 

Dessutom ska verksamheten följa de övriga mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställt.   

De avtal som tecknas med privata utförare, avseende kommunal verksamhet, ska 

återrapporteras till nämnd som informationsärende och till kommunstyrelsen för 

kännedom innan årets slut.  

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.  

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-11-08 

Förteckning över tecknade avtal med privata utförare under år 2022  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut och att 

nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Förteckning över tecknade avtal med privata utförare under år 2022 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 134 
Gratis frukt i Svenljungas grundskolor 
Diarienummer: BUF-2022-107  622 

Beslut 
Fortsätt utredning i ärendet läggs ner eftersom initiativärendet dragits tillbaka.  

Sammanfattning 
Den 7 juni 2022 inkom ett initiativärende från Torsten Lindh, (S) gällande gratis 

frukt till Svenljunga grundskolor.  

Barn- och utbildningsnämnden gav den 7 juni förvaltningschef i uppdrag att under 

hösten 2022 se över möjligheterna att införa gratis frukt samt ta fram en modell 

och en kostnadskalkyl för att erbjuda barnen i Svenljungas grundskolor gratis frukt 

under skoldagen.  

Den 6 september gav barn- och utbildningsnämndenordförande Torsten Lindh 

uppdrag att återkomma med förslag på fortsättning av ärendet.  

På grund av det ekonomiska läget föreslår ordförande Torsten Lindh att  

förvaltningen ska lägga ner utredningen kring initiativärendet.  

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-06, § 85 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-07, § 69 

Initiativärende – Gratis frukt i Svenljungas grundskolor, inkommen 2022-06-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Torsten Lindh, ordförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torsten Lindh (S): Drar tillbaka initiativärendet. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att initiativärendet dras tillbaka och där med 

läggs fortsatt utredning kring ärendet ner.  

Beslutet expedieras till 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 

Poa Pettersson, Kostchef  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 135 
Återrapportering kring uppdraget som 
kontaktperson ute i verksamheterna 
Diarienummer: BUF-2022-039  609 

Sammanfattning 
Enligt beslut från barn- och utbildningsnämnden den 1 februari 2022 skulle 

återrapportering kring uppdraget som kontaktpersoner ute i verksamheterna 

genomföras på barn- och utbildningsnämndens möte 1 mars. Flertalet av 

kontaktpersonerna hade inte genomfört några besök på grund av 

Coronapandemin.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1 mars 2022 att ledamöterna skulle 

genomföra besöken under våren 2022 och återrapportera i nämnden under hösten 

2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 6 september att denna punkt 

återkommer på resterande nämndsmöten 2022. 

Ann Wallnedal (LPo) har genomfört besök i verksamheter i norra skolområdet och 

återrapporterar kring detta för nämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 136 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy Fock informerar nämnden om följande: 

 Familjecentralen 

 Motivation hos elever i årskurs 9 

 Remiss ny regel för föreningsbidrag 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 137 
Övrig fråga – Trafiksituationen på Mogaskolan 
Diarienummer: BUF-2022-188  512 

Beslut 
Barn- och utbildningschef får i uppdrag att snarast ta med sig frågan till 

lokalgruppen för att se över trafiksituationen på Mogaskolan. 

Sammanfattning 
Trafiksituationen på Mogaskolan är problematisk. Det har den varit under en längre 

tid och bör ses över.  

Beslutet expedieras till 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 138 
Övrig fråga – Trafiksituationen på Mjöbäck 
skola 
Diarienummer: BUF-2022-189  512 

Beslut 
Barn- och utbildningschef får i uppdrag att se över trafiksituationen vid Mjöbäck 

skola. 

Sammanfattning 
Det finns en stor oro för säkerheten kring barnen vid av- och påstigning vid 

Mjöbäck skola. Förvaltningen skulle behöva se över säkerheten samt 

parkeringsmöjligheter i anslutning till skolan.  

Barn- och utbildningschef informerar att rektor för skolan har varit i kontakt med 

trafikverket gällande hastigheten kring skolområdet.   

Beslutet expedieras till 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 139 
Övrig fråga – Demokratiundervisning 

Sammanfattning 
Samtal förs kring vikten av demokratiundervisning i våra verksamheter samt vikten 

av att lyfta upp de ungas framtidstro.  

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  
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§ 140 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: BUF-2022-006 002 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut 

som har fattats med stöd av delegation.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

 

Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-

116 

BUF-2022-7 

 

H 1.2 2022-10-14 Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

september månad 2022 

BUF-DB-2022-

117 

BUF-2022-163 A 1.4 2022-10-18 Beslut om fullföljande av 

skolplikt på annat sätt 

BUF-DB-2022-

118 

BUF-2022-163 A 1.4 2022-10-18 Beslut om fullföljande av 

skolplikt på annat sätt 

BUF-DB-2022-

119 

BUF-2022-163 A 1.4 2022-10-18 Beslut om fullföljande av 

skolplikt på annat sätt 

BUF-DB-2022-

120 

BUF-2022-163 A 1.4 2022-10-18 Beslut om fullföljande av 

skolplikt på annat sätt 

BUF-DB-2022-

121 

BUF-2022-11 D 1.5 2022-10-18 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-

122 

BUF-2022-11 D 1.5 2022-10-21 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-

123 

BUF-2022-8 D 1.2 2022-11-01 Placera barn i förskola och 

fritidshem 2022 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-

124 

BUF-2022-11 D 1.5 2022-11-02 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-

125 

BUF-2022-146 B 1.2 2022-11-03 Placera elev i skolenhet 

oktober 2022 

BUF-DB-2022-

126 

BUF-2022-7 H 1.2 2022-11-03 Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

oktober månad 2022 

BUF-DB-2022-

127 

BUF-2022-101 C 1.1 2022-11-17 Beslut kring mottagande av 

elev i grundsärskolan 

BUF-DB-2022-

128 

BUF-2022-182 D 1.1 2022-11-21 Beslut om utökad tid på 

förskola och fritidshem för 

barn i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

129 

BUF-2022-11 D 1.5 2022-11-21 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-

130 

BUF-2022-30 D 1.1 2022-11-22 Beslut om utökad tid på 

förskola och fritidshem för 

barn i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

131 

BUF-2022-183 G 1.20 2022-11-21 Teckning av 

personuppgiftsbiträdesavtal 

BUF-DB-2022-

132 

BUF-2022-30 D 1.1 2022-11-22 Beslut om utökad tid på 

förskola och fritidshem för 

barn i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

133 

BUF-2022-30 D 1.1 2022-11-25 Beslut om utökad tid på 

förskola och fritidshem för 

barn i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

134 

BUF-2022-30 D 1.1 2022-11-25 Beslut om utökad tid på 

förskola och fritidshem för 

barn i behov av särskilt stöd 
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§ 141 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 

och med 4 oktober 2022 till och med 28 november 2022 till handlingarna. 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnder, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03, § 166 Revidering av 

förutsättningar och uppdrag verksamhetsplan 2023-2025 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 120 Flytt av 

fritidsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 190 Barn- och utbildningsnämndens 

begäran om utökad budgetram med anledning av utemiljön på Mogaskolan F-6 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-10-31, § 157 Mandattider 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21, § 165 Delårsbokslut 2022 för 

Svenljunga kommun 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21, § 167 Sammanträdestider 2023  

Övrigt 
Remissbrev regel för föreningsbidrag, 2022-11-21 

Regel för föreningsbidrag remissversion, 2022-11-21 

Riskklassning Landbo förskolas kök, 2022-11-24 

Inspektionsmeddelande efter Livsmedelskontroll på verksamheten Mjöbäcks 

förskola, 2022-10-19 

Inspektionsmeddelande efter Livsmedelskontroll på verksamheten skogsgläntans 

förskola, 2022-10-31 

Inspektionsmeddelande efter Livsmedelskontroll på verksamheten Landbo 

förskola, 2022-11-18 

Information från mediapoolen, 2022-11-09 

 


