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§ 29 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

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

kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 30 
Kvalitetsdialog 
Diarienummer: BUF-2022-063 603  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för sammanfattningen från dagens 

kvalitetsdialog med nämnden.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy  Fock  sammanfattar förmiddagens 

kvalitetsdialog för nämnden.  

Temat för kvalitetsdialogen  har varit hur vi tillsammans kan arbeta för att ge våra 

barn och elever en likvärdig förskola och skola. Vad innebär en likvärdig skola för 

alla? 

Den handlingsplan för språkutveckling som har tagits fram presenterades under 

kvalitetsdialogen.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 
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§ 31 
Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans 
medicinska insats för år 2021 
Diarienummer: BUF-2022-052 624  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse 

för år 2021. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelse. Idén 

med rapporten är att redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-15, § 18 

Tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska insats för år 2021  

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. 

Protokollsbilaga 
Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska insats för år 2021  
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Beslutet expedieras till 
Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa 
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§ 32 
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. 

Till dagens sammanträde redovisas en prognos som visar att det kommer bli svårt 

att hålla budget för året. Främst är det svårast att hålla budget i skolorna.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 33 
Verksamhetsplan 2023-2025 - 
Investeringsbudget 
Diarienummer: BUF-2022-003 041  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Investeringsbudget 2023-2025 och 

överlämnar sammanställningen av investeringbehovet de närmsta tre åren, till 

fullmäktige för beslut.  

Sammanfattning 
Enligt den processen som beskrivs i dokumentet ”Förutsättningar och uppdrag 

2021-2023” tas beslutet för investeringsbudget i ett ärende som är separerat från 

ordinarie driftbudgeten.  Detta ligger sedan till grund för budgetprocessen för drift 

under hösten med beslut i kommunfullmäktige i november.  

Om förvaltningens ram för 2023-2025 inte bedöms räcka för att täcka avskrivningar 

och räntor för beslutade investeringar kommer förvaltning att ta fram reviderad 

förslag till beslut. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-15, § 17 

Tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Förslag till Investeringsbudget 2023-2025, Barn- och utbildningsnämnden 

Föredragande 
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 
Investeringsbudget 2023-2025, Barn- och utbildningsnämnden  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten  
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§ 34 
Revidering av delegationsordning och 
verkställighetsförteckning för barn- och 
utbildningsnämnden  
Diarienummer: BUF-2022-049 002  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna revidering av delegationsordning 

och verkställighetsförteckning för barn- och utbildningsnämnden. 

Upphäva tidigare delegationsordning och verkställighetsförteckning för barn- och 

utbildningsnämnden antagen 11 maj 2021, § 49. 

Sammanfattning 

Ett förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden har 

upprättats. Föreslagen ändring beskrivs i förslag till reviderad delegationsordning 

där ny text är markerade med grönt.  

Ändringarna handlar om ett tillägg i delegationsordningen samt två stycken 

förtydligande av befintliga delegationer. 

Grupp A 1.9 har tillkommit i delegationsordningen som ger arbetsutskottet 

delegation på att  bevilja eller avslå ett barns vårdnadshavares begäran att barnet 

som haft uppskjuten skolplikt ska börja direkt i grundsärskolan årskurs 1 utan att 

först gått ut förskoleklassen.   

I Skollagen (2010: 800) 7 kapitlet, 11 a och 11 b § står att barnets vårdnadshavare 

begär hos hemkommunen om att dess barn ska få börja fullgöra skolplikten i 

grundsärskolan efter att ha beviljats uppskjuten skolplikt. Detta innebär ett 

undantag i skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass. Ett barn som haft 

uppskjuten skolplikt kan begära att det ska börja direkt i grundsärskolans  

årskurs 1 och inte börja i förskoleklass. Det är barnets hemkommun som beslutar i 

frågan.  

Delegation A 1.7 har reviderats och förtydligats. 

Delegation D 1.1 har reviderats och förtydligats.    

Ytterligare tillägg till revideringen av delegationsordningen har tillkommit efter 

beredning i arbetsutskottet 15 mars 2022. Delegation A 1.2 a har tillkommit som 

ger förvaltningschef rätt att bevilja eller avslå anmälan om skolpliktens upphörande 
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med anledning av varaktig vistelse utomlands. Delegation A 1.2 b (tidigare A 1.2) 

har förtydligats kring att det handlar om skolpliktens upphörande i samband med 

att elev har uppnått kunskapskraven i grundskolan innan utgången av vårterminen 

det 10 året.    

Ekonomi 

Beslutet förväntas inte påverka ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-15, § 19 

Tjänsteutlåtande 2022-03-03 

Förslag till reviderad delegationsordning och verkställighetsförteckning för barn- 

och utbildningsnämnden  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, nämndsekreterare. 

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

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Delegationsordning och verkställighetsförteckning för barn- och 

utbildningsnämnden  

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-03-29  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

13 (18) 
 

§ 35 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

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

 Kommunens och verksamheternas arbete kring mottagande av flyktningar 

från Ukraina.   
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§ 36 
Övrig fråga – Återrapportering kring 
uppdraget som kontaktpersoner ute i 
verksamheterna 
Diarienummer: BUF-2022-039 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för återrapporteringen.  

Sammanfattning 
Marita Karlsson (L) har genomfört besökt på Lärcentrum och återrapporterar kring 

detta för nämnden. 
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§ 37 
Övrig fråga – Enkät val av skola i annan 
kommun 
Diarienummer: BUF-2022-067 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att enkäten Val av skola i annan kommun 

skickas ut till berörda vårdnadshavare under våren 2022.  

Sammanfattning 
Som ett led i förvaltningens kontinuerliga utvecklingsarbete genomfördes i början 

av sommaren 2021 en skolvalsenkät. Syftet med skolvalsenkäten var att skapa ett 

verktyg för att kunna identifiera anledningar till varför barn som bor i kommunen 

går i skola i en annan kommun.  

Nämnden önskar att enkäten skickas ut till berörda vårdnadshavare även under 

våren 2022.  

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

nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 38 
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-2022-21 BUF-2022-033 D 1.1 2022-02-24 Ansökan om utökad tid  

 

BUF-DB-2022-22 BUF-2021-043 C 1.1  2022-01-19 Beslut kring 

mottagande av elever i 

grundsärskolan år 2022 

 

BUF-DB-2022-23 BUF-2022-008 D 1.2 2022-03-01 Placera barn i förskola 

och fritidshem 2021 

 

BUF-DB-2022-24 BUF-2022-028 

 

D 1.3 2022-03-03 Uppsägning av 

barnomsorg 2022 

 

BUF-DB-2022-25 BUF-2022-030 

 

D 1.1 2022-03-07 Ansökan om utökad tid 

på fritidshem 

 

BUF-DB-2022-26 BUF-2022-030 

 

D 1.1 2022-03-07 Ansökan om utökad tid 

på fritidshem 

 

BUF-DB-2022-27 BUF-2022-007 H 1.2 Februari 

månad 

Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

2022 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

 

BUF-DB-2022-29 BUF-2022-060 B 1.5 2022-03-21 Timplan - Fördelning av 

undervisningstid 

grundskola  

 

BUF-DB-2022-30 BUF-2022-060 C 1.10 2022-03-21 Timplan - Fördelning av 

undervisningstid 

grundsärskola 
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§ 39 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 22 februari 2022 till och 21 mars 2022 till handlingarna. 

Domar och beslut 
Dom från förvaltningsrätten i mål 3487-21 - skolor i södra kommundelen,  

2022-03-24 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07, § 64 -  Anställning av 

projektledare 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-14, § 40 Kvarstående medel 2021, 

investeringsbudget 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-14, § 42 Taxor och avgifter inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-14, § 43 Mindre barngrupper i förskolan 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-14, § 44 Avveckling av skolverksamhet i 

Holsljunga 

Beslut från krisledningsnämnden  
Protokoll Krisledningsnämnd 2022-03-14, § 2 Aktivering av krisledningsnämnden 

Protokoll Krisledningsnämnd 2022-03-14, § 3 Avaktivering av krisledningsnämnden 

Övrigt 
Skrivelse från Håcksviks byalag 2022-03-11 

Verksamhetsbeslut kring nötförbud 2022-03-17 

Inbjudan till Vattendagen 


