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§ 88 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Marianne Josefsson (MP) lyfter fråga om information från kostchef till 

nämnden som övrig fråga.  

 Marianne Josefsson (MP) lyfter fråga om läroböcker i våra verksamheter som 

övrig fråga. 

 Solveig Ivarsson (LPo) lyfter problematiken kring personalbrist vid sjukdom som 

övrig fråga.  

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 information från kostchef till nämnden 

som övrig fråga.  

Marianne Josefsson (MP): vill lyfta fråga om läroböcker i våra verksamheter som 

övrig fråga. 

Solveig Ivarsson (LPo): vill lyfta problematiken kring personalbrist vid sjukdom som 

övrig fråga.  

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller 

dem. 
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§ 89 
Information - Gymnasievalet  
Diarienummer: BUF-2022-150  612 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Information kring hur fördelningen av gymnasieval, fördelat på 

högskoleförberedande program och yrkesprogram, sett ut.   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Maria Häggqvist, studie- och yrkesvägledare. 
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§ 90 
Information – Återrapportering gällande 
skolorganisationen i söder    
Diarienummer: BUF-2022-100 610 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Svenbo har bjudits in till dagens sammanträde, men har lämnat förhinder. Rektor 

för lärcentrum återrapporterar i deras ställe. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick 24 maj 2022 i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott att återrapportera till nämnden kring 

nulägesrapport gällande skolorganisationen i söder.  

Efter barn- och utbildningsnämndens möte den 7 juni 2022 beslutades att Svenbo 

skulle ge löpande lägesrapporter vid fler nämndsammanträden.  

Vid sammanträdet för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 

augusti 2022 fick förvaltningen åter i uppdrag att ge nulägesrapport till nämnden 

gällande skolorganisationen i söder.  

VD för Svenbo och projektledare på Svenbo är kallade till återstående 

nämndssammanträden under 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mats Spånberg, rektor. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-27  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

7 (17) 
 

§ 91 
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 finns inget att presentera. Uppföljningen med 

helårsprognos redovisas under delårsbokslut augusti 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 92 
Delårsbokslut augusti 2022  
Diarienummer: BUF-2022-004 042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut 2022-08-31. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut efter åtta 

månader.   

Förvaltningen prognostiserar ett underskott som uppgår till 1,3 miljoner kronor på 

hela året.  

Barn- och utbildningsnämnden har under 2022 påbörjat arbetet kring 

skolorganisationen i söder. Planeringsmöten med verksamhetsrepresentanter och 

Svenbo sker löpande under projektet. Arbetet startade med en projektering för 

renovering och tillbyggnad av förskola och skola i Överlida med byggstart i januari 

2023. Skolverksamheten i Holsljunga har flyttats till Överlida i samband med 

läsårstarten i augusti.  

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat 

delårsbokslut 2022-08-31.   

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden godkänner upprättat delårsbokslut 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 47 

Delårsbokslut 2022-08-31 - Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningens preliminära resultatrapport för läsåret 

2021/2022 

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

utbildningschef. 
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Protokollsbilaga 
Delårsbokslut 2022-08-31 - Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningens preliminära resultatrapport för läsåret 

2021/2022 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  
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§ 93 
Återrapportering kring uppdraget som 
kontaktperson ute i verksamheterna 
Diarienummer: BUF-2022-039  609 

Sammanfattning 
Inget nytt att rapportera vid dagens sammanträde. 

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. 
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§ 94 
Information från förvaltningen 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy Fock har inget att informera. Informationen från 

förvaltningen utgår.   
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§ 95 
Övrig fråga – Förskolan Scientia 
Diarienummer: BUF-2021-091  638 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy Fock svarar på frågan om Förskolan Scientia 

ekonomiska skuld till kommunen.  
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§ 96 
Övrig fråga – Information från kostchef  
Diarienummer: BUF-2022-151  622 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bjuda in ny kostchef 

till nästkommande nämnd för att informera om kostplanen i våra verksamheter.  

Informationen ska ske vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 

11 oktober 2022.  

Sammanfattning 
Förslag om inbjudan av ny kostchef till nämndsmöte för information om kostplan 

för våra verksamheter. 
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§ 97 
Övrig fråga – Läroböcker  

Sammanfattning 
Frågor kring läroböcker i förvaltningens verksamheter och samtal om betydelsen av 

tillgång till bra undervisningsmaterial. Barn- och utbildningschef Tommy Fock ber 

att få återkomma i frågan. 
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§ 98 
Övrig fråga – Personalsituationen  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Samtal om problematiken gällande personalbrist vid sjukdom i våra verksamheter. 

Barn- och utbildningschef Tommy Fock berättar om de åtgärder förvaltningen 

arbetar med för att försöka få vikarier till våra verksamheter. Problematiken har 

även diskuterats i förvaltningssamverkansgruppen.  
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§ 99 
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-

106 

BUF-2022-135 

 

G 1.8 2022-09-05 Yttrande till 

diskrimineringsombudsmannen 

BUF-DB-2022-

107 

BUF-2022-8 D 1.2 2022-09-07 Placera barn i förskola och 

fritidshem augusti 2022 

BUF-DB-2022-

108 

BUF-2022-7 H 1.2 2022-09-16 Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

augusti månad 2022 

BUF-DB-2022-

109 

BUF-2022-145 G 1.14a 2022-09-19 Avropsanmälan: Möbler för 

skola och förskola 2020 

BUF-DB-2022-

110 

BUF-2022-146 B 1.2 2022-09-19 Placera elev i skolenhet augusti 

2022 
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§ 100 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 30 augusti 2022 till och med 19 september 2022 till handlingarna. 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-05, § 117 Riktat anslag för att korta ner 

tiden mellan skolans start och slut 

Övrigt 
PwCs Granskning av vuxenutbildningen – Missiv, 2022-09-08 

PwCs Granskning av vuxenutbildningen – Rapport, 2022-09-08 

Beslut i ärendet anmälan hälsoskyddsverksamhet - Överlida förskola, 2022-09-09 

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen, 2022-

09-08 

Brev till nämnder med ansvar för barn- och utbildning MATtanken, 2022-09-01 

Skolverkets brev till huvudman - Samordnare för nyanländas lärande 

Information från Mediapoolen, 2022-09-02 


