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§ 5 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Tillval av en ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-

2026 

Omdisponering av ärendeordning: 

 Ärende 1 – Godkännande av dagordning 

 Ärende 2 – Tillval av en ersättare till barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2023-2026 

 Ärende 3 – Självskattning av internkontroll 2022 

 Ärende 4 –  Internkontrollplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

 Ärende 5 –  Information – Återrapportering gällande skolorganisation i söder 

 Ärende 6 –  Information – Presentation av förvaltningen och arbetssätt 

 Ärende 7 –  Information – Budgetuppföljning 

 Ärende 8 –  Revidering av taxor och avgifter inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023 

 Ärende 9 –  Remiss: Nya regler för föreningsbidrag ideella föreningar 

 Ärende 10 –  Val av barn- och utbildningsnämndens representant till 

Funktionshinderrådet samt ersättare för denne 

 Ärende 11 –  Val av kontaktpersoner för förskola och skola 

 Ärende 12 –  Plan för systematiskt kvalitetsarbete för 2023 

 Ärende 13 –  Information – Trafiksituationen på Mogaskolan 

 Ärende 14 –  Information – Trafiksituationen på Mjöbäcks skola 

 Ärende 15 –  Redovisning av kränkande behandling – höstterminen 2022 

 Ärende 16 –  Redovisning av tillbud och olycksfall – höstterminen 2022 

 Ärende 17 –  Information från förvaltningen  
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 Ärende 18 –  Anmälan av delegationsbeslut 

 Ärende 19 –  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 
Helene Johnsson (S): vill entlediga sig från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott och föreslår ett tillval av ersättare i hennes 

ställe.  

Beslutsgång 
Ordföranden Ann Wallnedal, frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller 

det. 
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§ 6 
Tillval av en ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-
2026 
Diarienummer: BUF-2023-1  600 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Helene Johansson (S) entledigande som 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026. 

Barn- och utbildningsnämnden utser Petra Ojala (C) som ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026. 

Sammanfattning 
Den 3 januari 2023 § 4 valde barn- och utbildningsnämnden tre ordinarie 

ledamöter och tre ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 

perioden 2023-2026.  

Den 24 januari meddelar Helene Johnsson (S) att hon vill entlediga sig från sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 

2023-2026. 

Tillval av en ersättare behöver genomföras.  

Ekonomi 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Johnsson (S): Föreslår att barn- och utbildningsnämnden entledigar Helene 

Johnsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. 

Torsten Lindh (S): Föreslår Petra Ojala (C) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-2026.  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 6 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023-01-24 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

7 (33) 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) frågar på Helene Johnssons (S) förslag till beslut 

och finner att nämnden bifaller det.  

Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) frågar på Torsten Lindhs (S) förslag till ny 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och finner att nämnden 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 7 
Självskattning internkontroll 2022  
Diarienummer: BUF-2022-2 003 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar självskattning av internkontrollplan för 

kontrollområdena enligt följande: 

 Åtgärdsprogram – delvis uppfyllt  

 Delegationsbeslut – delvis uppfyllt  

Följande kommentarer till självskattningen anges: 

Förvaltningen arbetar utifrån de förslag till åtgärder och handlingsplaner som finns 

angivna i granskningsrapporten.   

Åtgärdsprogram 

Skolnivå 

 Förvaltningens specialpedagog med utvecklingsuppdrag återkopplar 
granskningsresultatet på skolnivå till respektive rektor och elevhälsoteam.  

 Varje skola ser över sina egna lokala rutiner i arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. Rektor lyfter därefter med sina arbetslag ärendegången och 
förtydligar vem på skolan som ansvarar för de olika delarna i arbetsgången. 
Vid behov görs en skriftlig delegation för att tydliggöra vilken profession på 
skolan som har mandat att utreda, fatta beslut, utföra och följa upp 
arbetet.   

Huvudmannanivå 

 Skolchef, elevhälsochef och kvalitets- och utvecklingschef följer upp och 
analyserar tillsammans med rektorsgruppen den övergripande 
organisationen kring särskilt stöd samt följer upp skolornas 
resurstilldelning samt hur skolorna använder den extra resurstilldelningen 
för elever med behov av extra stöd. 

 

Delegationsbeslut 

I början av 2023 genomföra en utbildning för samtliga delegater för att återigen få 

större kunskap om delegationsordningen, betydelsen av att delegationsbesluten 

fattas av rätt delegat och på rätt sätt. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera en 

gemensam och hållbar struktur för hanteringen av delegationsbeslut.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen ska fortsätta påminna delegat er att de ska 

rapportera tagna delegationsbeslut till barn - och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt Regler för intern kontroll och styrning antagna i kommunfullmäktige  

12 februari 2018, § 4  ska nämnder och styrelser årligen självskatta den interna 

kontrollen. Reslutatet av genomförd självskattning ska, i samband med bokslutet, 

rapporteras till kommunfullmäktige.  

Självskattningen innebär att nämnden ska göra en bedömning om respektive 

nämnd har tillfredsställande system och rutiner för uppföljning av den interna 

kontrollen.  

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

för barn- och utbildningsnämnden som innefattade riskområdena åtgärdsprogram, 

och delegationsbeslut som skulle komma att granskas under året.   

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport internkontroll 2022-12-06, § 127 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mats Spånberg, rektor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torsten Lindh (S): Förslår självskattning enligt följande: 

 Åtgärdsprogram – delvis uppfyllt  

Ann Wallnedal (LPo): Förslår självskattning enligt följande: 

 Delegationsbeslut – delvis uppfyllt 

Följande kommentarer till självskattningen anges: 

Förvaltningen arbetar utifrån de förslag till åtgärder och handlingsplaner som finns 

angivna i granskningsrapporten.   

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) frågar på Torsten Lindhs (S) förslag och finner att 

nämnden bifaller det.  

 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 7 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023-01-24 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

10 (33) 

Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) frågar på Ann Wallnedals (LPo) förslag och finner 

att nämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Salman Chalhoub, ekonomichef



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 8 
Internkontrollplan 2023 för barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienummer: BUF-2023-8 003  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar planen för internkontroll 

2023. 

Sammanfattning 
En bra internkontroll kan beskrivas som en plan för att kontrollera att andra planer 

som finns för verksamheten fungerar som de ska eller att upptäcka att planer 

saknas på områden som är väsentliga. 

Förvaltningen ansvarar för att riskbedömningar och väsentlighetsanalyser görs. 

Nämnden fattar beslut om vilka riskområden som ska granskas i den årliga planen 

för internkontroll. 

För 2023 föreslås att följande områden ska granskas i den årliga internkontrollen: 

Åtgärdsprogram och Delegationsbeslut. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar 

förslaget till internkontrollplan 2023. 

Ekonomi 
Förslaget till fastställd plan för internkontroll förväntas inte få några ekonomiska 

konsekvenser. 

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-10 

Förslag - Internkontrollplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Internkontrollplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Salman Chalhoub, ekonomichef 
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2023-01-24 
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§ 9 
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 projektledare för Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

bjudits in för återrapportering till nämnden. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Jan Berndtsson, projektledare Svenljunga Verksamhetslokaler 

AB. 

Protokollsbilaga 
Masterplan kostnader Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2023-01-23  

Masterplan tidsplan Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2023-01-23  
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§ 10 
Presentation av förvaltningen och arbetssätt 

Sammanfattning 
Ordförande Ann Wallnedal och barn- och utbildningschef Tommy Fock informerar 

nämnden om förvaltningens organisation och arbetssätt.  

Presentation av förvaltningens stab nämndsekreterare Cecilia Axelsson, planerings- 

och utredningssekreterare Agneta Elverlind Administratör Christine Johansson och 

Assistent Yvonne Claesson. 
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§ 11 
Information – Budgetuppföljning  
Diarienummer: BUF-2023-11  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 att rektorernas arbete kring budget och 

lönekostnader är pågående. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 12 
Revidering av taxor och avgifter inom barn- 
och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 2023 
Diarienummer: BUF-2022-147 031  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna revideringen av taxor och 

avgifter inom nämndens verksamhetsområde för år 2023 och överlämnar det till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag för taxor och avgifter 

inom nämndens verksamhetsområde för år 2023 som antogs i kommunfullmäktige 

28 november 2022, § 202. 

Ärendet gällande taxorna behöver revideras dels på grund av att avgiftsnivåerna 

för maxtaxan för år 2023 blivit kända samt att kommunfullmäktige den 28 

november 2022, § 175 beslutat återinföra avgift på kulturskolan från och med 

hösttermin 2023. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden 

godkänner revideringen av taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde 

för år 2023 och överlämnar det till kommunfullmäktige. 

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-13 

Revidering av Taxor och avgifter barn- och utbildningsförvaltningen 2023 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 

2023. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 
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2023-01-24 
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§ 13 
Remiss: Nya regler för föreningsbidrag ideella 
föreningar 
Diarienummer: BUF-2022-184 805  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till de nya reglerna gällande 

föreningsbidrag för ideella föreningar. 

Sammanfattning 
Remissen om nya regler gällande föreningsbidrag för ideella föreningar inkom till 

barn- och utbildningsnämnden den 21 november 2022.  

Förändringarna i korthet 

Reglerna innehåller ingen budget utan detta regleras politiskt i samband med att 

reglerna antas. Kommunstyrelseförvaltningen har främst identifierat att budgeten 

för bygdegårdar/samlingslokaler behöver höjas. Nya bidragsformer tar inte budget 

från befintliga bidrag.  

Dialog införs 

Den största förändringen är införandet av en dialog som ligger till grund för alla 

bidrag. Syftet med dialogen är att stärka relationen mellan kommunen och 

föreningarna. Dialogen kan äga rum hos er eller i kommunhuset. Vi vill genom 

dialogen ge möjlighet till att premiera aktiva, hållbara föreningar med främst 

ungdomsverksamhet men också kunna stötta föreningar med utmaningar. 

Bidragsformer 

 Driftsbidraget byter namn till Anläggningsbidrag. Poängsystemet plockas 

bort. Bidraget kommer att baseras på föreningens kostnader, aktivitet och 

hållbarhetsarbete. 

 VA-bidraget tas bort och inkluderas i anläggningsbidraget. 

 Grundbidraget tas bort och ersättningen för detta inkluderas i andra 

bidragsformer. 

 Aktivitetsbidrag byter namn till Verksamhetsbidrag unga. Bidraget delas in i 

tre delar. Ledarstöd, deltagarstöd och stimulansstöd. Ledarstödet och 
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deltagarstödet betalas ut i anslutning till ansökningstillfället. 

Stimulansstödet delas ut i slutet av året. 

 Bidrag till bygdegårdar/samlingslokaler byter namn till Verksamhetsbidrag 

samlingslokaler/bygdegårdar. 

 Bidraget delas upp i tre delar. Grundbelopp, bidrag/kvm och en 

verksamhetsdel som baseras på hållbarhetsarbete. 

 Byalagsbidrag byter namn till Verksamhetsbidrag byalag. I övrigt 

oförändrad. 

 Lokalbidrag, lovbidrag och startbidrag är oförändrade. 

 Evenemangsbidrag och ledbidrag tillkommer som nya bidrag. 

 Investeringsbidraget införs i det samlade regeldokumentet. 

 

Införande 

De nya reglerna beräknas börja gälla 1 januari 2024. Det vill säga att år 2023 års 

verksamhetsår kommer behandlas enligt de nya reglerna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på remissen och föreslår 

att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till de nya reglerna gällande 

föreningsbidrag för ideella föreningar. 

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-12 

Remissbrev regler för föreningsbidrag ideella föreningar, 2022-11-21 

Regel – Föreningsbidrag för ideella föreningar, 2022-11-21 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen (kansliet@svenljunga.se) 
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§ 14 
Val av barn- och utbildningsnämndens 
representant till Funktionshinderrådet samt 
ersättare för denne 2023-2026 
Diarienummer: BUF-2023-15  600 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser följande ordinarie representant och ersättare 

till Funktionshinderrådet 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Britt-Marie Stensson (M) 

Ersättare: 

 Marita Karlsson (L) 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har att välja barn- och utbildningsnämndens 

representant till Funktionshinderrådet samt ersättare för denne.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Louise Björkman (M): Britt-Marie Stensson (M) som ordinarie representant. 

Torsten Lindh (S): Marita Karlsson (L) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

på ordinarie representant, Britt-Marie Stensson (M). Ordförande Ann Wallnedal 

(LPo) frågar på namnet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Ordförande Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

på ersättare, Marita Karlsson (L). Ordförande Ann Wallnedal (LPo) frågar på 

namnet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Personalenheten 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Liselott Johansson, nämndsekreterare socialförvaltningen 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 15 
Val av kontaktpersoner för förskola och skola 
Diarienummer: BUF-2023-16 600 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger nämndsekreterare i uppdrag att lägga ett 

förslag på kontaktpersoner för förskola och skola till barn- och 

utbildningsnämndens möte den 28 februari 2023.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har av tradition utsett kontaktpersoner för förskola 

och skola vid varje ny mandatperiod. 

Arbetsuppgifterna består av: 

 På eget initiativ besöka förskolan/skolan då verksamheten pågår 

 Presentera sig själv 

 Bry sig om verksamheten 

 Återrapportera till barn- och utbildningsnämnden. 

En förtroendevald som besöker nämndens verksamheter har rätt till arvode och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst högst 24 timmar per år enligt ”regler för 

ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026”, 2022-05-23 § 

76. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torsten Lindh (S): ge nämndsekreterare i uppdrag att ta fram ett förslag till 

kontaktpersoner till nästa möte. 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, Torsten 

Lindhs (S) förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Cecilia Axelsson, nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 16 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete för 2023 
Diarienummer: BUF-2023-9 603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar planen för systematiskt 

kvalitetsarbete för år 2023.  

Barn- och utbildningsnämnden upphäver tidigare plan för systematiskt 

kvalitetsarbete antagen 1 februari 2022 § 6. 

Sammanfattning 
Förvaltningens viktigaste uppdrag är att ge våra barn en god start i livet genom god 

omsorg och utbildning vilket ger möjligheter att skaffa sig en plattform för vidare 

utbildning och för yrkeslivet.  

Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och 

kontinuerligt ska följa upp verksamheten. Vi ska även analysera resultaten i 

förhållande till de nationella målen och utifrån det, planera och utveckla 

utbildningen.  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen 

för utbildningen och skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om 

orsakerna till eventuella brister med betoning på vad som kan göras för att 

förbättra kvalitén på enhets- respektive huvudmannanivå.  

Målet är att erbjuda alla barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet 

samt att leva upp till målen för verksamhetens genomförande och till målen för 

barns och elevers lärande och utveckling.  

Huvudmannen har ett övergripande ansvar och är ytterst ansvarig för 

genomförandet av utbildningen och den som ska se till att det finns förutsättningar 

att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Rektor i 

förskola och skola är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete.  

På förskole- och skolnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av 

lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 

vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.  
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Förvaltningens och skolledarnas uppföljningar och analyser ska vara ett underlag 

till nämnden för att kunna prioritera och fatta beslut kring prioriterade områden till 

verksamhetsplanen.  

I februari 2022 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om en plan för 

systematiskt kvalitetsarbete. För att hålla planen aktuell och levande har nämndens 

prioriterade områden samt tidsplan för planering, genomförande, uppföljning och 

utvärdering justerats i den nya planen för 2023. 

Ekonomi 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-13 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

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

utvecklingsenheten. 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och utvecklingsenheten 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 17 
Information – Trafiksituationen på 
Mogaskolan 
Diarienummer: BUF-2022-188  512 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Den 6 december 2022 gav barn- och utbildningsnämnden barn- och 

utbildningschef i uppdrag att snarast ta med sig frågan till lokalgruppen för att se 

över trafiksituationen på Mogaskolan. 

Barn- och utbildningschef informerar om den pågående utredningen. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 18 
Information – Trafiksituationen på Mjöbäck 
skola 
Diarienummer: BUF-2022-189  512 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
På grund av oron för säkerheten kring barnen vid av- och påstigning vid Mjöbäck 

skola fick barn- och utbildningschef i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden 

den 6 december 2022 att se över säkerheten samt parkeringsmöjligheter i 

anslutning till skolan.  

Barn- och utbildningschef informerar om det pågående arbetet med 

trafiksituationen. 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 19 
Redovisning av kränkande behandling – 
höstterminen 2022  
Diarienummer: BUF-2023-17 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt rutin för arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom 

barnomsorg och skola i Svenljunga kommun ska förvaltningen två gånger per år 

redovisa statistik till barn- och utbildningsnämnden.   

Avser kränkande behandling enligt Skollagen 6 kapitlet, § 10. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 20 
Redovisning av tillbud och olycksfall – 
höstterminen 2022  
Diarienummer: BUF-2023-18 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt rutin ska förvaltningen redovisa anmälan om tillbud och olycksfall till barn- 

och utbildningsnämnden två gånger per år. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 21 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

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

 Oroligt i vår kommun – mer närvaro av polis 

 Incident på Mogaskolan 

 Startat upp SSPF – samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-01-24 
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§ 22 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: BUF-2023-13 002 

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-

135 

BUF-2022-8 D 1.2 2022-12-01 Placera barn i förskola och 

fritidshem november 2022 

BUF-DB-2022-

136 

BUF-2022-7 H 1.2 2022-12-02 Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

november månad 2022 

BUF-DB-2022-

137 

BUF-2022-99 G 1.9a 2022-12-02 Yttrande till skolinspektionen 

BUF-DB-2022-

138 

BUF-2022-146 B 1.2 2022-12-02 Placera elev i skolenhet 

november 2022 

BUF-DB-2022-

139 

BUF-2022-160 A 1.7 2022-12-02 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

140 

BUF-2022-160 A 1.7 2022-12-02 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

141 

BUF-2022-191 F 1.3 2022-12-13 Beslut om åtagande om 

interkommunal ersättning för 

gymnasial vuxenutbildning i 

annan kommun 

BUF-DB-2022-

142 

BUF-2022-191 F 1.3 2022-12-13 Beslut om åtagande om 

interkommunal ersättning för 

gymnasial vuxenutbildning i 

annan kommun 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-

143 

BUF-2022-191 F 1.3 2022-12-13 Beslut om åtagande om 

interkommunal ersättning för 

gymnasial vuxenutbildning i 

annan kommun 

BUF-DB-2023-1 BUF-2022-8 D 1.2 2023-01-09 Placera barn i förskola och 

fritidshem december 2022 

BUF-DB-2023-2 BUF-2022-196 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-3 BUF-2022-204 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-4 BUF-2022-203 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-5 BUF-2022-201 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-6 BUF-2022-202 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-7 BUF-2022-200 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-8 BUF-2022-199 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-9 BUF-2022-198 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-10 BUF-2022-197 I 1.1 2023-01-11 Nedskrivning av fordran 

BUF-DB-2023-11 BUF-2023-3 D 1.5 2023-01-13 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2023 

BUF-DB-2023-12 BUF-2022-7 H 1.2 2023-01-16 Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

december månad 2022 

BUF-DB-2023-13 BUF-2022-146 B 1.2 2023-01-16 Placera elev i skolenhet 

december 2022 

BUF-DB-2023-14 BUF-2022-154 G 1.9e 2023-01-16 Godkännande av rektors 

utredning och åtgärd av 

kränkande behandling, 

höstterminen 2022 

BUF-DB-2023-15 BUF-2022-11 D 1.4 2023-01-16 Beslut om mottagande av barn 

från annan kommun i förskola 

2022 
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2023-01-24 

 

 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

32 (33) 
 

§ 23 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 29 november 2022 till och med 16 januari 2023 till handlingarna. 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 175 Verksamhetsplan 2023-2025 för 

Svenljunga kommun och koncernbolagen 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 176 Investeringsbudget 2023-2025 

för Svenljunga kommun och Svenljungas Verksamhetslokaler AB 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 182 Flytt av fritidsverksamheten från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 183 Förvaltningsgemensamma 

enheten för främjande av barn- och ungdomsfrågor 2023, Svenljunga ungas 

framtid 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 185 Reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 202 Taxor och avgifter inom barn- 

och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 210 Digital signering i fullmäktige och 

samtliga nämnder 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 211 Ordning för inkallande av 

ersättare 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 212 Ersättarnas närvaro- och 

yttranderätt 

Inkomna överklaganden av nämndens beslut 
BUF-2022-109 – Ansökan om godkännande för pedagogisk omsorg, överlämnat till 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
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Övrigt 
Protokoll från funktionshinderrådet 2022-12-08 

Inspektionsmeddelande efter livsmedelskontroll på verksamheten Holsljunga 

förskola och fritids, 2022-12-05 


